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24 Mr.H.A.Lorentz,Vogelenzang(N.H.) 5 April 1910.
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3 Alphen de Veer, W. H. A. van, ^

4 Angenent, Dr. J. W., Semarang
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6 Bartels, M. E. G., Pasir Datar, Soekaboemi. 1899,

7 Bemmelen, Dr. W. van, Weltevreden. 1898.

8 Bervoets, M. E., Klaten. 1904,

9 Birchenhauer, R., S em a rang. 1908,

10 Bley, J., Buitenzorg. 1892.

11 Bloemendal, R. H, Welte vreden. 1906,

12 Boeke, Prof. Dr., Leiden. 1914,

13 Boerema, Dr. J., Wei te vreden. 1913,

14 Boon, M. A. van der, Soerabaia.

15 Boorsma, Dr. S. E., Semarang. 1915

16 Boorsma, Dr. W. G., Buitenzorg. 1892.

17 Bouman, A. F., Amboina. 1890,

18 Braak, Dr. C, Welte vreden. 1908

19 Breda de Haan, Dr. J. van, Buitenzorg. 1892,

20 Brouwer, Dr. H. A., Den Haag. 1912

21 Bruynkops, J. W. de, Soerabaia. 1915

22 Campbell, J. R., Soerabaia. 1905

23 Concordia, Societeit, Welte vreden. 1898,

24 Cornells, Dr. F. G., Weltevreden. 1913,

25 Cramer, Ch. G., Sidoardjo. 1887,

26 Cramer, Ch. G., Weltevreden. 1916,
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29 Diguelen, C. H. P. van, Bodjonegoro.
30 Dissel, C. F. van, Pandeglang.
31 Docters van Leeuwen, Dr. W. M., Bandoeng. 1909,

32 Doppenberg, M. J., Weltevreden. 1898,

33 Dormaar, Dr. J. J. M", Weltevreden. 1909.

34 Douglas, E. A., (verlof). 1910.

35 Driessen, Dr. D. P. E., Xijmegen. 1887

36 Dijck, J. Z. van, Semarang. 1904.



37 Eek, J. W. van, Weltevreden. 1895.

38 Eijken, Dr. P. A. A. P., Weltevreden. 1893.

39 Escher, Dr. B. G., Weltevreden. 1916.

40 Feytes, J. J., Magelang. 1913.

41 Flu, P. C, Weltevreden. 1912.

42 Gelder, Dr. J. K. van, Weltevreden.
43 Gentis, F. J., Soerabaia.

44 Geuns, Dr. J. W. van, PI ad joe.

45 Gieben, H. B. C, Weltevreden.
46 Gobee, E. A. A., Weltevreden. 1912.

47 Gorter, Dr. K., Buitenzorg. 1908,

48 Grijns, Dr. G., Weltevreden. 1896.

49 Guffroy, C. A., Soerabaia. 1910.

50 Goot, P. v. d., Klaten. 1916.

51 Hansen, M. P. L. G., Weltevreden. 1913.

52 Hamacher, H. J., Tandjong K a rang. 1914.

53 Hattum, A. G. van, (verlof). 1910.

54 Heeckeren, Mr. C. W. Baron van, S em a rang. 1887.

55 Heer, S. de, Weltevreden. 1915.

56 Heinzelraann, N., Weltevreden. 1907.

57 Hoedt, Th. F. H., Soerabaia. 1910.

58 Hoezoo, F., Seraarang. 1912.

59 Holtappel, K. J., Soerabaia. 1910.

60 HoofdadministrateurBilliton-Mij., Tandj. Pandan. 1901.

61 Hoogere Burgerschool (Bibl.), Soerabaia. 1885.



62 Houwink, L, Weltevreden. 1916.

63 Hoven van Genderen,Mej. A.J. v.d., Weltevreden. 1913.

64 Hovig, P., Weltevreden. 1915.

65 Hoytema, J. F. van, 'Weltevreden. 1912.

66 Hunger, Dr. F. W. T., van Eeghenstraat 52,

67 Illing, E., Welte

68 's Jacob, Mr. H., Weltevreden. 1903.

69 Janssen van Raay, F. A., Weltevreden. 1913.

70 Johan, W. H. L., Painekasan. 1908.

71 Kade, van der, Medan. 1913.

72 Kamerling, Dr. Z., Wageningen. 1900.

73 Kampen, Prof. Dr. P. X. van, Leiden. 1906.

74 Kat, II. de, Weltevreden. 1916.

75 Kelling, M. H. J., Weltevreden. 1914.

76 Kiewiet de Jonge, Dr. G. W., Weltevreden. 1902.

77 Klein, Dr. W. C, Tjepoe. 1914.

78 Kock, Dr. A. C. de, Weltevreden. 1905.

79 Koning, M. C, Weltevreden. 1908.

80 Koningsberger, Dr. J. C, Buitenzorg. 1894.

81 Koppelle, D., Weltevreden. 1905.

82 Kuenen, Dr. A., Medan. 1906.

83 Lange, Dr. D. de, Weltevreden. 1913.

84 Langen, C. D. de, Weltevreden. 1916.

85 Lau, Carl C, Padang. 1910.

86 Laverman, D., Weltevreden. 1910.



87 Leusden, J. C. Th., Weltevreden.
88 Levensverz. en Lijfr. Mij. N.-L, Weltevr
89 Leyder, F. A. L., Seraarang.

90 Lier, R. J. van, Amsterdam.
91 Lith, A. van, Weltevreden.
92 Lovink, Dr. H. J., Buitenzorg.
93 Luuimel, Dr. H. J. van, Weltevreden.

94 Marie, Mej. J. C. van, Soerabaia. 1910.

95 Mars, S., Weltevreden. 1915.

96 Martis, A. K. M., Bodjong (Se in a rang). 1906.

97 Meulemans, P. H., S em a rang. 1903.

98 Meijier, J. E. de, Weltevreden. 1915.

99 Miitzel, H., Weltevreden. 1915.

100 Neeb, Dr. C. J., Pal em bang.

101 Nijland, Dr. A. H., Weltevre

102 Oetara, M., Tebing Tinggi, Deli. 1915.

103 Onnen, M. F., Soerabaia. 1915.

104 Onnen, S. R. J., Weltevreden. 1899.

105 Ottolander, T., Banjoewangi, (Tainan Sari) 1882.

106 Ouwens, P. A., Buitenzorg. 1897.

107 Oye, Dr. P. G. H. van, Weltevreden. 1915.

Pool, Dr. J. F. A., Weltevreden
Proefstation Java-Suikerindustrie, P:



Ill) Raven, D., Soerabaia. 1911.

111 Renardel de la Valette, G. C. H., Malang. 1893.

112 Ribbers, J. C, Soerabaia. L877.
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Roon, J. van, Madioen. 1915.

114 Roosegaarde Bisschop, P. J., Amsterdam. 1900.

] 15 Rozenraad, M. C. P., si. G ending bij Probo-
linggo 1907.

110 Rutten, Dr. L., Soerabaia. 1910.

117 Rijn, L. A. van, Toeloeng Agoeng. 1901

lis Rijn van Alkemade, J. van, Semarang. 1903.

119 Sandberg, Dr. Jhr. C. G. S., Nederland. 1910.

120 Santer, L. P. J. M., Semarang. 1912.

121 Schepers, J. H. G., Weltevreden. 1916.

122 Schmidt, Dr. W., Semarang. 1905.

123 Schoppe, Dr. Max, Soerabaia. 1903.

124 Schouten, Dr. A. R., Weltevreden. 1909.

125 Schroder, E. E. W. G., Nieu w-Guinea. 1904.

126 Simon Thomas, A. E., Padang. 1909.

127 Slagter, 8. P., Weltevreden. 1914.

128 Smith, Dr. J. J., Bui t en a org. 1898.

129 Smits, D. de Visser, Semarang. 1912.

130 Spenneman, A. W., Soekaboemi. 1912.

131 Straaten, H. van, Weltevreden. 1910.

132 Sunier, Dr. A. L. J., Weltevreden. 1912.

133 Ultee, Dr. A. J., Dje
134 Umbgrove, C. J., Soe



135 Valk, M. C, Soerabaia. 1911.

136 Vaynes van Brakell Buys, W. F., Soerabaia. 1910.

137 Velde, Dr. E. van de, Bandaneira. 1912.

138 Veldhuis, H. W. J., (verlof). 1909.

139 Vorstenlandsche Landbouw Vereeniging, Djokja-
karta. 1887.

140 Verhoeff, Dr. J. F., Soerabaia.

141 Vleuten, Mej. A. van, Nederland. 1915.

142 Vogel, Dr. W. Th. de, Weltevreden. 1912.

143 Vogelpoel, Th. G. van, Weltevreden. 1910.

144 Voogt, J. G. H. de, Weltevreden. 1906.

Waart, A. de, Weltevreden. 1916.

Weehuizen, F., Weltevreden. 1906.

Wilkens, Dr. J. A., Weltevreden. 1912.

Witkamp, H., Pankalan Brandan. 1909.

Woensdregt, M. M. G., Weltevreden. 1914.

Woudstra, Dr. H. W., Weltevreden. 1912.

Wiirth, Dr. Th. Z., Malang. 1909.

152 Ziegler, K. G.



VERSLAG

DEN TOESTAND EN DE WERKZAAMHEDEN

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE

het jaar 1916.

ach

M- *••'

Mij kwijtend van de mij door de statuten opgelegde plicht,

breng ik U hier het volgende verslag over toestand en werk-

zaamheid onzer Vereeniging gedurende het jaar 1916.

Personalia. In het bestuur kwain geen verandering en

in de afgeloopen maand December werd het herkozen.

Tot besturend lid werd enkel Dr. J. K. van Gelder

benoemd, die echter door zijn overplaatsing naar Banka zijn

functie moest neerleggen, maar dien wij hopen, bij tijd en

wijle weer in ons midden te zien. Dr. C. Braak keerde

van verlof uit Nederland terug.

Door vertrek naar Xederland traden uit Dr. H. A. Brottwer

en Overste J. H. Zeeman.

Helaas ontnam de dood ons ook een onzer besturende

leden. Op den 25 sten November viel Kolonel Dr. W. M. Ottow
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in de kracht van zijn leven als slachtoffer eener noodlottige

iufectie. Wij mochten hem enkele malen op onze bijeen-

komsten uitvoerig over zijn belangwekkende onderzoekingen

hooren spreken en vaak zijn belangstelling voor onze

Vereeniging ondervinden. Zijn nagedachtenis zal bij ons

in eere worden bewaard, zooals ik aan de open groeve mocht

getuigen.

Onder de correspondeerende leden in bet buitenland ontviel

ons de bekende Russische klirnatoloog Alexander Woeikof

te Petrograd.

Tien personen werden tot lid onzer vereeniging benoemd

en eon 3-tal bedankte; vele anderen nioesten echter afge-

schreven worden, betgeen verband boudt met de laugzame

ontbinding der afdeeliugen te Soerabaja en Semarang en

scherpere controle der ledenlijst. Het leden aantal bedroeg

volgens dien op ultimo December 158.

Financien en Gebouwen. Hoewel de Vereeniging een

zware uitgaaf had door het bijbouwen van een kamer

naast het oostelijke paviljoen, bleef de stand der geldmiddelen

bevredigend. Deel werd genomen in de tweede Iudische

geldleening.

Minder bevredigend was de toestand van het hoofdgebouw,

welks dak rijp is voor algeheele vernieuwing en 0111 nog

meerdere groote herstellingen roept, wat een nitgave zal

vereischen, die niet dan zeer moeilijk door de Vereeniging

zal kuunen gedragen worden. Het zal noodig zijn om spoedig

tot een radicale oplossing van dat vraagstuk to komen en er

bestaat hoop, dat die in de richting van de nieuw opgeriehte

Bibliotheek-vereeniging te vinden is.

Tijdschrift. In den loop van het jaar verschenen van

het Natuurkundig Tijdschrift de beide afleveringen van Deel

75 en de eerste van Deel 76, terwijl het tweede spoedig

volgen zal.
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Bestuursvergaderingen. Uitgenomen in de vacaDtie-

maand Mei werd geregeld iedere maand door bestuur en

besturende leden vergaderd. De opkomst was minder dan

in net vorige jaar; vele besturende leden zien wij helaas

nimmer op onze vergaderingen ; daarentegen waren sommige

der gewone leden trouwe en als altijd gewaardeerde

comparanten.

Door 6 personeu werden gehouden 9 mededeelingen, die

echter door hun uitgebreidbeid gevoegelijke voordrachten

konden genoemd worden.

Ook vele gasten mocbten wij in ons midden zien. Van

ben wil ik in bet bijzonder vermelden den Heer J. van Baren

uit Wageningen, op studie-reis in Indie, die den 20sten

November een voordracht hield getiteld: Java en Nederland

geologisch vergeleken.

Deze vergadering werd gehouden te zamen met de leden

der bier opgerichte geologiscbe club.

Een dergelijke gecombineerde bijeenkomst met die club had

den 2den October evenzoo plaats gevonden, toen de Chef van

het Encyclopaedist Bureau, de Heer van Yuuren, voor de

leden beider vereenigingen sprak over den onderzeeschen

vorm van Celebes.

Op die November-vergadering sprak ik toen den wensch uit,

dat een modus zou gevonden worden om beide vereenigingen

blijvend te verbinden en kort daarna conference l'\v dagi'lijkseh

bestuur daarover met den voorzitter dor geologen-clnb, den

Heer Hovig.

Tot ons groot leedwezen w7erd Prof. Joxkf.i; na terugkonist

van zijn expeditie naar Timor door een niisverstand en het

hem niet bereiken van een brief, verijdeld in zijn voornemen

om gevolg te geven aan ons verzoek tot het houden eener

voordracht, wat te meer te betreuren valt, nu oulangs het

droevige bericht van zijn plotseliag overlijden ons bereikte.

Hier zij ook vermeld een bezoek op 24 April door de Vereeni-

ging gebracht aan her [nstituut Pasteur, waartoe uitgenoodigd

door den Directeur, ons besturend lid Dr. A. H. Nijland.
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Afdeeling voor voordracht met debat. De afdeeling

kwam een tiental malen bijeen, in September echter Diet tot

net aanhooren van een voordracht, maar tot het vaststellen

van regels voor ledenbenoeming en introductie.

De volgende voordrachten werden gehouden

:

24 Januari G W. Kiewibt de Jonge. . . Het middenoor.

28 Februari G. Grijns. lets over de physiologie der voeding.

27 Maart W. van Bemmelen Het heelal.

1 Mei D. Laverman. . . Nieuwere theorieen orntrent

de warmte.

26 Juni P. C. Flu. Paul Ehrlich en de chemotherapie.

24 Juli A. L. J. Sunier .... Zeeplankton.

28 Augustus W. H. A. van Alphen de Veer Over

materiaal-beproeving.

6 November J. F. van Hoytema. . . Accoustiek in zalen.

4 December H. W. Woudstra. . . . Kleurstoffen en kleur-

stoffen-industrie.

Deze laatste voordracht had ten gevolge, dat, ter overweging
van mogelijkheden orntrent de stichting van een dergelijke

industrie in Indie, op de volgende bestuurvergadering een

commissie werd benoemd, bestaande nit de H H. Woudstra,
van Alphen de Veer en Hovig. Het gehoor op de voordrachts-

avonden bestond uit een tien tot dertiental personen, wat
een bevredigend aantal mag heeten.

Secretariaat en Bibliotheek. Orntrent secretariaat en

bibliotheek bericht mij onze secretaris-bibliothecaris het

volgende:

Onder verwijzing naar het uitvoerige verslag over de jaren

1915 en 1916 kan worden opgemerkt, dat het aantal gebruikers
van de bibliotheek voortdurend toeneemt. Behalve, dat aan
een 21-tal wekelijks geregeld een portefeuille ter lezing wordt
gezonden, klom het aantal der lezers van 11 in 1914 tot

166 in 1915 om in 1916 met 397 te besluiten. Voor een
niet gering deel mag de gunstige toename zeker wel worden



toegeschreven aan de opname in beheer van de bibliotheken

van de Nederlandsch-Iudische Maatschappij van Nijverheid

en Landbouw en van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs,

afdeeling Nederlandsch-Indie. Ook werd reeds meermalen

bemiddeling verleend ter verkrijging van boekwerken uit

andere bibliotheken, zooals die van het Mijnwezen, de Militair

Geneeskuudige bibliotheek, die der Staatsspoorwegen, der

Bnrgeljjke Openbare Werken en van het Binnenlandsch

Bestuur. Hoewel de bibliothecaris in zijn bezigheden met ijver

en toewijding werd bijgestaan door de assistente Mevrouw
H. Kats-Be<;elix<;rr, moot er driugend op gewezen worden,

dat, ook door toename van de correspondence, dagelijks meer

en meer de wenschelijkheid, ja de noodzakelijkheid blijkt, dat

de bibliothecaris zich onverdeeld aan zijn taak zou kunnen

wijden.

Met ingenomenheid kan gewezen worden op de welwil-

lendheid en behulpzaamheid oudervonden bij aanvragen voor

het volledig maken van vcrscliilk'inlt' recksen van Tij'lsrliriftt'ii.

Hierdoor was het mogelijk het Archief van de Javasuiker-

industrie te completeeren, met uitzondering van 2 afleveringen

(2 en 3) van het Bijblad voor het jaar 1908; werd een

volledig stel verkregen van de uitgaven van het „Department
of Agriculture in India", terwijl het Departcment van Land-
bouw, Handel en Nijverheid te Buitenzorg voor zoover haar

voorraad strekte in de gevraagde aanvullingen voorzag. Dat
dit alles met groote uitbreiding van de briefwisseliug gepaard

ging, ligt voor de hand.

In de boekbinderij werd geregeld voortgewerkt met het

gevolg, dat een 400-tal boeken werden gebonden, waarbij

sommige eerst uitelkaar moesten genomen worden, omdat

ze vroeger verkeerd ingebonden waren. Daar dit alles door den

bibliothecaris persoonlijk moest worden nagegaan, gaf hem
dit een buitengewone verzwaring der werkzaamheden.

Het aantal ruilexemplaren bedroeg in het afgeloopen jaar

325, terwijl er nog met eenige vereenigiugeu onderhandelingen

zijn aangeknoopt tot het ruilen van edita. Met zeer veel



genoegen kan gekonstateerd worden, dat onder de ruiledita

werd opgenoraen: „The Proceedings of the National Academy

of Sciences of the U. S. A."

Algemeene Catalogus. Ook wat deze betreft kan ver-

wezen worden naar het meer uitgebreid verslag, uitgebracht

door het permanent lid in de commissie daarvoor in het

verslag over de bibliotheek.

Meer en meer heeft de ondervinding geleerd, dat het

oorspronkelijke plan van het maken van een algemeenen

catalogus vooraf moest gegaau worden door een reorganisatie

der bestaande boekerijen. Zoo groeide de taak door te

trachten haar uit te voeren en werd het duidelijk, dat ze ons

spoedig boven het hoofd zou groeien. Onze bibliothecaris nam

daarom samen met eenige andere personen het initiatief tot

het stichten eener Vereeniging, die krachtig genoeg zou

kunnen worden om die groote en groeiende taak te kunnen

vervullen. Inderdaad is deze Vereeniging in de tweede helft

van het jaar tot stand gekomen en heeft ons Bestuur zich

uitgesproken om zoo nauw mogelijk met haar samen te willen

werken.

Een regeling daarvoor mag verwacht worden spoedig tot

stand te zullen komen.

Idjen-onderzoek. Door het initiatief van het lid onzer

Vereeniging, T. Ottolander, gesteund door de besturende

leden van Lujimel en Brotjwer is in den loop van het

verslagjaar een oude taak opnieuw opgenomen n.l. deelneming

in het natuurkunclig onderzoek onzer kolonien. Sedert vele

jaren werd het door onze Vereeniging betreurd, dat doorde

opkomst van andere vereenigingen en vooral de groote

uitbreiding der Gouvernements-bemoeienis, haar oude positie

en werkkring verloren was gegaan.

Thans heeft. zij ingezien, dat het eenige geneesmiddel

daartegen is, nieuwe prestaties, en als eerste heeft zij het

Idjen-onderzoek aangevat.
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Een Idjen-Commissie werd benoemd, zij bestaat thans uit

de H.H. van Lummel, van Lith, Ottolander en onderge-

teekende als voorzitter. Zij riep spoedig de medewerking in

van natuuronderzoekers en Gouvernements-diensten, zoomede

de iinantieele hulp van verscheidene personen, die haar

bekend stonden als belang te stellen, zoowel in het natuur-

kundig onderzoek onzer kolonien in het algemeen, als van

den Idjen in het bizonder. Tot nu toe mocht ze dien steun

voldoende vinden om de verwezenlijking harer plannen

mogelijk te maken en daarbij gedenkt zij met dankbare

ingenomenheid ook die van Zijne Excellence den Gouverneur-

Generaal, terwijl zij hoopt ook uit Nederland versterking

harer iniddelen te zullen ontvangen.

Als werkplan werd vastgesteld het nader onderzoek van

het nog lang niet afdoende onderzochte Idjen-hoogland en

het uitgeven der uitkomsten in een bundel, die een herleving

der vroeger Acta onzer Vereeniging moge beteekenen.

De Commissie mocht zich weldra van de medewerkiDg

van Gouvernements-diensten verzekeren, wat natuurlijk een

uiterst krachtige steun voor haar beteekent.

Zoo verklaarde het Legerbestuur zich bereid om den

Chef van den Topographischen dienst te machtigen om de

kartographische opneining te hernieuwen en de daaruit voort-

vloeiende kaart voor onze uitgave beschikbaar te stellen; ook

hulp bij reproductie en ander werk aan de uitgave verbonden,

werd toegezegd.

Met het opnemiugswerk is in deze raaand een aanvang

gemaakt.

Voorts machtigde de Directeur van Gouvernements-Bedrijven

den wden Chef van het Mijnwezen om een geoloog naar het

terrein te zenden en giug dientengevolge de Heer G. L. L.

Kemmerling in September ter onderzoek uit. Ruim drie

maanden lang doorkruiste deze het hoogland en zijn bergrand

in alle richtingen met onverflauwden ijver en mocht er in

slagen waardevolle gegevens te verzainelen en zelfs nieuwe

merkwaardigheden te ontdekken.

LXXVII 2*.



De houtvester Dr. S. H. Koorders, zegde toe om de

bewerking van de door hem op vroegere reizen verzaiuelde

planten voor onzen bundel te bestemmen ; ter aanvulling

bereisde hij in Juli opnieuw het hoogland.

De entomoloog Edw. Jacobson verklaarde zich bereid om

op zoologisch gebied een bijdrage te leveren, maarhijmoest

dit plan opgeven; de commissie mocht zich daarna van de

medevverking van den Heer Bartels, Administrateur der

Onderneming Pasir Datar verzekeren, terwijl ook de Heer

Robinson, Directeur van het Museum te Kwala Loempar,

Federated Malay States, toezegging deed om over de door

en voor hem verzamelde dieren te berichten.

De onderdirecteur van het Observatoruim Dr. C. Braak

nam op zich om een klimatologische bijdrage te leveren en

bezocht het hoogland in deze maand Januari opnieuw, om

ook met Westmoesson-omstandigheden kennis te maken.

Een verdere medewerking kon het Observatorium ver-

leenen door een geophysisch onderzoek van het Kawah-meer,

dat ondergeteekende samen met Dr. J. Boerema in Augustus

kon verrichten.

Dr. H. W. Woudstra is aangevangen met het chemisch

onderzoek van de merkwaardige watersoorten, en als nu nog

vermeld wordt, dat onze bibliothecaris een bibliographische

en historische bijdrage en de Heer Ottolander eene op

cultuur gebied wil leveren, dan is hier al meer vermeld,

dan eigenlijk in dit jaarverslag thuis hoort, maar tevens ook

aangetoond, dat ons streven een gunstig onthaal heeft

gevonden en het werk krachtig aangevat is geworden. ')

W. van BEMMELEN,

Voorzitter.
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Door een misverstand is nit het gedrukte jaarverslag over

1915 de paragraaf over de afdeeling voor voordrachten met

debat weggevallen. Het volgt hier:

25 Januari H. J. van Lummel. . . . Eenige definite en

haar toepassingen.

21 Februari J. H. Zeeman Versper-mijnen.

22 Maart W. H. Borger .... Eenige practische mede-

deelingen over hondsdolheid.

26 April H. Witkamp Soemba.

31 Mei F. A. Jansen van Eaaij. . . De waarde van

weerkundige waarnemingen voor den Irrigatie-

ingenieur.

28 Juni A. H. Nijland. . Vaccine-dienst in Ned.-Indie.

26 Juli H. J. van Lummel Bibliographie en

Bibliotheek beheer.

6 September P. A. A. F. Eijken . . Bodemverontreiniging.

27 „ H. J. Woudstra. . . . Nieuwere methoden in

de vet-industrie.

25 October
)
/F. Weehuizen. . . Een oud-javaansch helden

6 December }
gedicht in de wajang Poerwa.



Verslag omtrent de Bibliotheek over de

jaren 1915 en 1916.

Personeel. In de Januari-vergadering van 1915 werd

ondergeteekende verkozen als bibliothecaris. In de uitoefening

van het beheer werd hij bijgestaan door Mevrouw Kats-

Begelinger, die tegelijkertijd als typiste was toegevoegd

aan de commissie voor den Algemeenen Catalogus. Het valt

zeer te betreuren, dat door haar vertrek naar Nederland

naar nieuwe hulp zal moeten worden omgezien, daar deze

assistente steeds tot onze groote tevredenheid werkzaain was

en zich in deze jaren steeds meer in hare taak had ingewerkt.

Er zal dan ook getracht worden door tijdelijke vervanging

haar 9 maanden verlof buiten bezwaar toe te kennen. ')

Toestand van de bibliotheek bij het begin van 1915.

Bij zijn optreden als bibliothecaris trof de ondergeteekende

de bibliotheek in een werkelijk desolaten toestand aan. Een

vluchtig doorloopen van de boeken in het gebouw te

Weltevreden bracht reeds aan het licht, dat vooral sommige

oudere werken veel van insecten geleden hebben, met name

bijv. is eeu groot deel van de werken van de Royal Society

of London zeer beschadigd. Ook valt het zeer te betreuren,

dat van vele oude prachtbanden erverscheidene zeer beschadigd

zijn terwijl de herstelling hiervan in den origineelen toestand —
zooal mogelijk - in Indie groote kosten met zich zal brengem

Er bestaat dus groote vrees dat wanneer er geen buitengewone

middelen gevonden kunnen worden, hierin geen verbetering

zal te breugen zijn, daar het geen aanbeveling verdient de

oude dikwijls zeer sprekende banden geheel door nieuwe

niets-zeggende te doen vervangen.

') Mevr. KATS, verhinderd naar Nederland te vertrekken, heeft
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In Buitenzorg kon nog geen geregeld onderzoek worden

ingcstold, daar de bibliothecaris door buitengewone bezigheden,

zooals o.a. examens, verhinderd werd in zijn voornemen om
in zijn vacantie daar eenigen tijd te gaan werken. Welbleken

vaak van daar— ter verdere uitleeuing— ontvangen boeken

eerst in handen van den bookbinder te moeten worden gesteld

aleer zij verder konden worden gezonden. Ongelukkigerwijze

moest dikwijls worden geconstateerd, dat met opzet platen en

teekeningen uit de uitgeleende werken waren ontvreemd, o.a.

werden in den bekenden Atlas Ichtyologique van Bleeker ver-

scheidene bladen aangetroffen, waaruit platen Avareu weggeknipt.

Ondanks de revisie van bet jaar 1908, die zich echter te

veel tot het uitwendige bepaald heeft en waarbij van

overeenkomstige bewerking te Weltevreden en te Buitenzorg

weinig sprake is gewTeest, was dan ook een geregeld en

juist beheer zonder een nieuwe — nu in alle onderdeelen

uit te voeren revisie— niet wel mogelijk. Behalve het boven-

staande tocb, was, zoowel door verkeerde zendingen naar

Buitenzorg, als door het achterblijven van afleveringen en

tijdschriften, die te Semarang en Soerabaja in rondlezing waren

geweest, als ook door verkeerde plaatsingen van werken

in de bibliotheken te Weltevreden en Buitenzorg, het dikwijls

moeilijk— zoo niet onmogelijk— na te gaan of een gevraagd

boek of tijdschrift al dan niet ter beschikking van den

aanvrager kon worden gesteld.

De verwarring werd nog aanmerkelijk vergroot door de

meer dan onoordeelkmulige wijze, waarop bij het binden van

boeken en vervolgwerken was te work gegaan. Hoewel het

ondoenlijk zou zijn alle gevallen aan te halen, kan het

volgende geval zeer zeker duidelijk aautoonen, welk nauw-

lettend toezicht en hoeveel werk en tijd er noodig zullen

zijn om alles in orde te brengen.

Reeds lang was het bekend, dat van deel LXXIX van

het Zeitschrift fur Physikalische Chemie, waarvan een groot

aantal deelen een persoonlijke gift van van 't Hoff aan

de Koninlijke Natuurkundige Vereeniging zijn, de eerste drie



afloveriniren onthrakeu Toch is het mij eerst kort geleden

mojien gelukken deze vveer terug te vinden in een dubbel-

exemplaar van deel LVIII, dat bij nader onderzoek alleen

bleek te bevatten den inhoud en de afleveringen 4—6 van

laatstgenoemd deel, terwijl de plaats van de nummers 1—3
door de gelijknamige afleveringen van deel LXXIX werden

ingenomen. Helaas is het nog niet gelukt de hand te leggen op

deel LXXXV, het eenige, dat aan de geheele serie ontbreekt.

De eerst genoemde bezwaren zijn, althans wat Weltevreden

betreft, zoo goed als overwonnen, al is de nieuwe catalogi-

seering nog niet geheel gereed.

Om nader te vermelden redenen konden de meeste verkeerd-

ingebonden boeken nog niet in orde gebracht worden, toch

is de bekendheid met de betrokken deelen een reden, dat

met gegronde hoop op succes naar diverse werken of artikelen

gezocht kan worden.

De toestand van het te Buitenzorg ondergebrachte gedeelte

was wel iets — zoo niet veel— beter al moet erkend worden,

dat ook daar verkeerde plaatsing voorkwam, terwijl bij de

gebonden deelen er ook aangetroffen werden, waarvan het

binden alles te wenschen overliet. Bij de drukke werkzaam-

heden van den bibliothecaris aldaar is het zeer de vraag of

daarin binnen afzienbaren tijd verandering zal kunnen worden

gebracht. Dit alles wijst er wel op hoe dringend noodig het

is, dat gebroken wordt met het tot nog toe gevolgde systeem,

om het beheer der bibliotheken op te dragen aan hen, die—
hoe belangstellend ook — niet in staat zijn al hunnen tijd aan

de bibliotheek te besteden en dat het Bestuur der Kon. Nat.

Vereeniging terecht het streven der Vereeniging tot Bevor-

dering van het Bibliotheekwezen in Ned.-Indie steunt, daar

verwacht mag worden dat— zoo ooit— deze laatste Vereeniging
dit vraagstuk tot oplossing zal kunnen brengen.

Reorganisatie — en uitbreidingsplannen. Daar de boven

geschetste toestand niet kon blijven bestaan, wilde niet veel

wat uu nog bruikbaar was geheel verloren gaan en daarmee



dikwijls een verlies geleden worden, dat wel eens kon blijken

onherstelbaar te zijn ; daar het bovendien het doel van een goed

ingerichte bibliotheek moet zijn niet alleen te kunnen voldoen

aan het verschaffen van met name genoemde boeken en artikelen,

maar ook het publiek door het mededeelen van hem nogonbekende

literatuur tot grooter gebruik te brengen, besloot onderge-

teekende voorstellen tot uitbreiding en reorganisatie te doen.

Een eerste gevolg was reeds, dat naar aaaleicling van

eene opmerking van den heer van Lith in de vergadering

gelden werden beschikbaar gesteld tot het inrichten van

een eigen boekbinderij. Het mag met groote dankbaarheid

worden geconstateerd dat — dank zij de hulp van boven-

genoemd besturend lid— reeds zeer spoedig tot de aanstelling

van een vasten boekbinder kon worden overgegaan. Deze

heeft eerst een paar maanden gewerkt op de binderij van den

Topografischen Dienst, doch in Juli 1915 bleek het mogelijk

de binderij in het gebonw van de Vereeniging onder te

brengen. Dit was voor een groot deel te danken aan de

bereidwilligheid van genoemd bureau om eenige werktuigen,

die door den oorlogstoestand minder goed uit Europa konden

worden betrokken, in bruikleen af te staan. Hierdoor werd

het mogelijk om verleden jaar geregeld nieuwe boeken of

tijdschriften in te binden, verkeerd gebonden deelen overte

binden en oude geheel of half vergane banden te vernieuwen

of te herstellen voor zoover het geen origineele banden betrof,

al werd getracht een paar perkamenten banden voor verder

verval te behoeden. Van de eerste werden er geregeld

gemiddeld 30 in de maand gebonden, tervvijl naar gelang

van tijd eenige van de laatste in behandeling werden genomen.

Hoewel dus sedert de inrichting van de binderij een goede 750

deelen klaar kwamen, schijnt de nog te verwerken voorraad

niet verminderd doch iutegendeel eerder toe te nemen. Voor het

personeel, dat nu uit een boekbinder en een leerling bestaat,

is er dus zeker nog jaren werk zonder nog te rekenen op een

eventueele uitbreiding van de bibliotheek, waarmede natuurlijk

een uitbreiding van bindwerk gelijken tred zou houden.
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Het systeem van een eigen binderij heeft — blijkens de

ervaring van de laatste jaren— aan de verwachtingbeantwoord.

De moeilijkheden door het vermelde onjuiste binden onder-

vonden moeten ongetwijfeld voor een groot deel geweten

worden aan de onmogelijkheid oni nog gedurende het binden

zelf geregeld toezicht daarop uit te oefenen. waardoor voor

het afwerken nog eventueele fouten door den binder kunnen

worden hersteld.

Hoewel door dit toezicht de werkzaamheden van den biblio-

thecaris aanmerkelijk worden vermeerderd, valt het toch

zeer te betreuren, dat de geldmiddelen van de Vereeniging

geen uitbreiding — zij het dan ook tijdelijk — van het

personeel toelaten. Ook hierin mag door den steun van

boveugenoemde vereeniging zeker een gunstige verandering

verwacht worden.

Indenting van het boekenmagazijn. De in Buropa in

de bibliotheken te Berlijn, Utrecht en elders opgedane ervaring

heeft ertoe geleid het aldaar ingevoerde systeem van magazijn-

inrichting te volgen, n.l. de tot nu toe gevolgde systematische

rangschikking te verlaten en de boeken slechts naar de

grootte te rangschikken. Waar bij het nieuwe reglement op

het gebruik van de bibliotheek de toegang tot deze voor

het publiek gesloten is, is het eenige reeele bezwaar
tegen het nieuwe systeem vervalleu. Het practische nut

van de nieuwe regeling valt direct in het oog als men in

aanmerking neemt, dat zonder aanschaffing van nieuwe kasten

een meerdere plankruimte werd verkregen van ongeveer 65 M.

Hoewel ook hier de reorganisatie nog niet is afgeloopen
en de nieuwe catalogus nog wel eenigen tijd op zich zal

laten wachten, zijn er maatregelen getroffen ora stagnatie
in de uitleening te voorkomen.
De tegenwoordige indenting mag slechts als tijdelijk worden

beschouwd daar— zoo spoedig als de tijdsomstandigheden en
de financien het toelaten— zal moeten worden overgegaan tot

geheele vernieuwing van het magazijn. De tegenwoordige



inrichting is niet alleen verouderd, maar ook absoluut

oneconomisch wat de ruimte betreft. Nu reeds zal echter

op de een of andere wijze moeten worden voorzien in het

dringend gebrek aan plaatsruimte, daar de beschikbare kasten

alle reeds overladen zijn.

Completeering van tijdschriften. Tegelijkertijd met

de boekenverplaateing werd er naar gestreefd de verschillende

reeksen van tijdschriften — waarvan de bibliotheek er een

groot aantal, waaronder zeer waardevolle bezit — zooveel

mogelijk in orde te brengen en te completeeren. Dit work

wordt eveneens zeer bemoeilijkt door de verdeeling van den

voorraad over twee gebouwen ; het moet dan ook hieraan

geweten worden, dat de revisie op dit gebied nog niet geheel

afgeloopen is. Het niet vinden van de gewenschte aflevering

te Weltevreden geeft nog absoluut geen zekerheid aangaande

het al of niet aanwezig zijn ervan in de bibliotheek. Wei geeft

het aanleidiiig tot veel onnoodig gesehrijf en hoewel hier met

erkent.elijkheid gewag moet worden gemaakt van de behulp-

zaamheid van den heer Hendrichs, den bibliothecaris van het

Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel is deze zoo

zeer met bezigheden in zijn eigen bibliotheek overladen, dat

hem voor het tijdroovende werk van zoeken naar verloren

afleveringen weinig of geen tijd overblijft. Voldoende zekerheid

zal dan ook alleen dan kunnen worden verkregen, wanneer

de geheele Buitenzorgsche afdeeling, evenals dit hier geschied

is, boek voor boek wordt nagezien. Zoo vond ik bij een

bezoek aan de bibliotheek te Buitenzorg een ontbrekende

aflevering terug, die als afzonderlijk boekwerk onder een

eigen nummer was ingeschreven.

Dankbaar wordt hier melding gemaakt van die vereeni-

gingen of particulieren, die ons op verzoek ontbrekende

afleveringen van tijdschriften toezonden of afstonden, waar-

door geschonden reeksen werden hersteld of aangevuld;

hierdoor mochten wij er dan ook in slagen eenige series

geheel voltallig te maken. Zoo is onze bibliotheek nu o.a.
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in het bezit van een compleete uitgave van Teysmannia,

van het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie,

van de Mededeelingen van het Deliproefstation, do verschil-

lende Memoirs of the Department of Agriculture in India enz.

Het is hier zeker de plaats aan alien die hierbij hunne

welwillende mede jerking betoonden. hartelijk dank to betuigen.

Deze mag zeker niet verminderd worden door het feit, dat

sommigen niet in staat waren geheel aan onzen aanvraag

te voldoen, waardoor o.a. ook het Departement van Landbouw,
Nijverheid en Handel ons rnoest molden niet geheel aan onze

aanvraag te kunnen voldoen, en ook bij het Archief voor de

Javasuikerindustrie ondanks de zeer gewaardeerde hulp van

het Syndicaat de afleveringen 2, 3 en 24 van het Bijblad

voor 1908 niet meer waren aan te vullen.

Aanwinst Bibliotheek. In Mei 1915 werd door tusschen-

komst van het besturend lid van Lith een groote aanwinst

verkregen van werken, afkomstig uit de bibliotheek van het

Hoofdbureau van de Genie. Hierdoor waren wij in staat

de verzameling van de reisbeschrijvingen van Alexandek
von Humboldt vrijwel te completeeren, terwijl vele pracht-

werken op het gebied van oudere architectuur in ons bezit

kwamen.

In beide jaren '15 en '16 werden door aankoop de gebruike-

lijke tijdsehriften aangevuld, al moet erkend worden, dat de

geregelde ontvangst zeer lijdt onder de oorlogsomstandigheden,
terwijl er gegronde vrees bestaat, dat vooral sommige reeksen
van Duitsche tijdsehriften ook na den oorlog niet zullen

kunnen worden aangevuld.

Met ingeuomenheid mag worden geconstateerd dat het

aantal van onze ruilexemplaren, dat thans 325 bedraagt,
eene zeer gewenschte aanwinst onderging door de toezending
van de Proceedings of the National Academy of Washington,
terwijl daarenboven de ruiling van edita met de University
of California te Berkeley op het punt staat een groote



uirbreiding te ondergaau. Mot andere wetenschappelijke licha-

men worden nog onderhaudelingen gevoerd, waarvau de uitshiLr

in net volgende jaarverslag mag worden tegemoet gezien.

Catalogus. Daar de ondergeteekende nog geen tijd heeft

kunnen vinden om de geheele geschiedenis van de bibliotheek

na te gaan, kunnen hier slechts een paar losse opmerkingen

worden gemaakt over de bekende catalogi. Van deze schijnt

die van 1905 wel de rainst betrouwbare te zijn daar van

de in 1897 plaats gehad hebbende overbrenging van de boeken

naar Buitenzorg, die een terugzending van de in bruikleen

ontvangen boeken van het Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen ten gevolge had, daar dit genoot-

schap — m.i. beter zijn belang inziende dan de Koninklijke

Xatuurkundige Vereeniging— zich ineende te moeten verzetten

tegen een overbrenging van een gedeelte van zijne boeken

naar Buitenzorg, niet voldoende nota genomen is.

Bovendien werd in ditzelfde jaar een gedeelte der werken

op geneeskundig gebied aan de Militaire Geneeskuudige

Bibliotheek in bruikleen afgestaan, waarop bij het samen-

stellen van den nieuwen catalogus — die een eenvoudige

herdruk met aanvulling van die van 1884 schijnt te zijn —
niet steeds is gelet.

Conclusie. Veel bleef er in deze jaren onafgedaan, wat

dringend voorziening vereischt, doch er kan geconstateerd

worden, dat er met de beschikbare hulpmiddelen verkrcgen

is, wat er met recht van verwacht mocht worden.

De vooruitzichten van de volgende jaren zijn echter in

zoo verre gunstiger, dan die van de vorige jaren, dat op

allerlei gebied door het personeel ondervinding werd opgedaan,

die het in staat zal stellen in latere jaren meer te verwerken

dan het in 1915 en '16 kon worden afgedaan. Ook werden

in vele opzichten omtrent de leiding inzichten verkregen,

die het mogelijk maken de werkzaamheden langs meer

geleidelijke banen te leiden.



Bedenkt men echter, dat de Koninklijke Natuurkundige
Vereeniging met ongeveer 325 buitenlandsche geleerde gezel-

schappen in verbindiiig staat en zij uit den boekhandel nog
een 20-tal tijdschriften betrekt, dan zal men inzien, dat •

het verwerken der series, waarvan sommige meer dan 40 jaar

oud zijn, nog heel wat tijd en moeite zal kosten, waardoor
het verschijnen van een volledige tijdschriftenlijst niet voor

Augustus zal kunnen verwacht worden.

Gebruik van de bibliotheek. Daar het gebrnik van de

bibliotheek in zekeren zin kan dienen als proef op haar nut,

komt het mij gewenscht voor hier te wijzen op de groote

stijging, die het aantal gebruikers onderging. Terwijl het

aantal lezers in 1912 38 bedroeg en dit in 1913 tot 34 daalde,

werd dit in 1914 zelfs 11. In 1915 werd een getal van 167
bereikt met 263 uitgeleende deelen, terwijl het aantal lezers

in 1916 tot 297 klom, die te zamen 608 banden gebruikten.
Verder gaan or wekelijks ongeveer 35 tijdschriften in rond-
lezing, waarvan door een 25-tal lezers gebruik wordt gemaakt.

Ter beoordeeling van hetgeen in de afgeloopen jaren
werd bereikt, moge dienen dat het aantal boeken ontvangen
van net Hoofdbureau van de Genie 850 bedraagt, terwijl er

6208 kaarten werden getypt. Het aantal boekwerken in het
gebouw te Weltevreden aanwezig bedraagt ongeveer 7683.



De natte-bol-temperaturen als

klimatologische factor. ')

In deze voordracht zal ik mij hoofdzakelijk bepalen tot

net laagvlakte klimaat van den Indischen Archipel. Om
begrijpelijke redenen zal ik mij niet begeven op net gebied

der medische wetenschap, hoewel ik er van overtuigd ben,

dat de zoogenaamde tropische ziekten en onverstandige levens-

wijze meer kwaad stichten dan het tropische klimaat zelve.

Meer speciaal wilde ik de aandacht vestigen op het verband,

dat er bestaat tusschen onzen subjectieven indruk, het warmte-

gevoel, dat het weer in deze heete gewesten opwekt en

verschillende meteorologische factoren.

Temperatuur. Zooals later zal worden uiteengezet, is de

zoogenaamde natte-bol-temperatuur voor de beschrijving van

het heete laagvlakte klimaat meer geschikt dan de lucht-

temperatuur. Deze laatste leent zich echter wel voor een

vergelijking van het tropisch klimaat met dat der gematigde

gewesten. Daarom mogen hier in de eerste plaats eenige

temperatuuropgaven worden vermeld. Wij zullen daarvoor

maar een willekeurig jaar, het jaar 1913, uitkiezen.

De jaargemiddelden lagen (1913) in den Archipel tusschen

25.°0 C. (Tandjong Pandan op Billiton) en 27.°1 (Sarokka

in het zuidoosten van Madoera). In den oostmoesson neemt

de temperatuur van zuid naar noord, of nauwkeuriger

uitgedrukt van ZO naar NW toe en bedroeg gemiddeld in

') Voordracht gehouden in de vergadering der afdeeling voor

voordrachten met debat van de Kon. Nat. Vereeniging op 8 Januari

1917.



Augustus en September te Timor Koepang 25°.3, tePontianak

26°.5. In den westmoesson is het omgekeerde het geval,

zoo had Timor Koepang in Augustus — September 26°.9,

Pontianak 25°.7. Zooals men ziet, zijn de verschillen gering.

Als vergelijkingsstation kunnen wij voor Nederland hier

tegenover stellen de Bilt, waar in hetzelfde jaar de Januari-

temperatuur 2°.3, de Augustus-temperatuur 15°,3 bedroeg.

Met elke 100 meter stijging neemt de temperatuur op

weinige afwijkingen na 0°.5 a 0°.6 af ; op den 3000 mhoogen
Pangerango was zij gemiddeld 9°.0, dat is ongeveer de tempe-

ratuur van de maand April aan de Bilt (8°.7). Met de boven

vermelde Hollandsehe Augustus-temperatuur laat zich in

Indie de jaartemperatuur van het 1735 in hooge Tosari

vergelijken (15°.8).

De dagelijksche gang van de temperatuur was in Augustus

aan de Bilt 7°,7 en steeg te Batavia in het maandgemiddelde

van September tot 7°.9. Hij is derhalve te Batavia niet veel

grooter dan in den Hollandschen zomer '). In het droge

zuidoosten van den Archipel is hij in den oostmoesson grooter,

eveneens op hooggelegen plateaus, op berghellingen is hij

in den regel kleiner. Locale omstandigheden spelen hierbij

echter een belangrijken rol, waarop in dit korte bestek niet

nader zal worden ingegaan.

Betrekkelijke vochtigheid. Over dit element kunnen wij

hier kort zijn, omdat wij den invloed op ons warmtegevoel

later zullen samenvatten met den temperatuursinvloed bij de

bespreking der natte-bol-temperatuur.

Zonnestraling. Wanneer ik hier de kwestie van de

intensiteit van het zonlicht afzonderlijk ter sprake breng, dan

is zulks voornamelijk om er op te wijzen dat de naam van

de Indische zon nog al eens wordt misbruikt. Men schrijft

hem namelijk in den regel een kracht toe, die hij niet bezit.

') De waarde voor Batavia, dient nog metOo.7 verhoogd te worden

ening houdt met de traagheid tengevolge

meteorologische hut.
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De ondervinding schijnt inderdaad te leeren, dat het licht

in de tropen bijzonder sterk is, men verdraagt de zon in de

open lucht veel minder gemakkelijk dan op een Hollandschen

zomerdag en in huis sluit men tegen den middag zooveel

mogelijk met jalouzien het hinderlijke licht af, zoodat men

feitelijk in het halfduister leeft.

Niet alleen leert echter een eenvoudige berekening, dat op

den 21 sten Juni de zon aan de Bilt hooger staat en veel

langer schijnt dan te Batavia, maar tevens leert het experiment,

dat bij gelijke zonshoogte de lichtsterkte te Batavia vrij wel

gelijk, zoo niet minder is dan in Europa, en het laatste is

vooral het geval bij de ultra-violette stralen, die volgens

medische onderzoekingen het sterkst op het menschelijk

organisme inwerken, en die door de meer waterdamprijke

tropenlucht relatief sterk worden opgeslorpt.

Het veranderlijke element dat in dezen den subjectieven

indruk van het zonlicht bepaalt, is niet, althans niet in de

eerste plaats, de intensiteit van het zonlicht, maar de lucht-

temperatuur. Dezelfde stealing, welke in de kon behagelijk

aandoet, wordt hinderlijk bij hooge temperatuur. Vandaar

ook, dat men in Indie in het gebergte, hoewel de straling

daar sterker is dan in de laagvlakte, den lichtvrees niet kent,

maar het zonlicht weer vrijelijk de huizen laat binnenstroomen.

Eenige pyrheliometerwaarnemingen mogen nog worden

medegedeeld om het bovengezegde te illustreeren maar eerst

wil ik hier nog eenige regels van Haberlandt l

) aanhalen, die

deze kwestie raken: „Neigt doch jedermann, der in die

Tropen reist, zu der Annahme, dass wenigstens die „Tempera-

turen in der Sonne" in den Tropenlandern betrachtlieh hoher

sein miissen, als bei uns. Ich war daher selbst anfanglich

nicht wenig davon uberrascht, dass mein Solarthermometer

mit seiner geschwarzten Kugel in Buitenzorg sogar zur

Mittagszeit nicht mehr als 56— 58°C. anzeigte. Ini botanischen

Garten zu Graz habe ich an dem gleichen Instrumente am

Mittag des heissen 19 und 20 August 1892 nahezu dieselben

') Eine botanische Tropenreise, p. 79.
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Maximaltemperaturen abgelesen". Aangezien nu bij de meesten

deze objectieve waarnemingen achterwege blgven, blijftmen

in den regel bij de onjuiste subjectieve opvatting staan, dat

de straling in de tropen buiteugewoon sterk is.

De onderstaande pyrheliometerwaarnemingen, die de op

een vierkante centimeter per minuut invallende stralings-

energie in calorien aangeven, toonen duidelijk aan, dat bij

gelijke zonshoogte de straling te Washington intensiever is

dan te Batavia. Volgens deze waarnemingen zou een

zonshoogte van 65° te Batavia ongeveer met 40° te

Washington te vergelijken zijn.

Batavia (April—Juli 1915, voormiddag) bij 65° zonshoogte 1.28 cal.

„ 40° „ 1.10 „

Washington ') (Oct. 1914), „ „ 41 o
„ 1.27 „

namiddag „ 4lo „ 1.30 „

Ten slotte kan ook Haberlandt zelf zich toch niet geheel

van den subjectieven indruk vrij maken want op p. 85

schrijft hij: „Die Leuchtkraf t des Himmelgewolbes ist weitaus

grosser als in unseren Breiten ; diese grossere Intensiteit des

Tageslichtes bedingt zum grossten Teile die machtige Luftfiille

des hellen Tropentages, die durch die unziihligen Glanzlichter

der Vegetation noch mehr gesteigert wird. Fur die Beziehungen

der Pflanzenwelt zum Lichte ist diese grosse Intensitat des

Himmellichtes von massgebender Bedeutung."

Voor den plantengroei moet ongetwijfeid meer gewicht worden

gelegd op den eeuwigen zomer, die geen donkere najaars-

en winterdagen kent. Als aanwijzing, dat ook deze stelling

omtrent het krachtige tropische diffuse licht niet opgaat,

behoeven wij niet eens onze toevlucht tot pyrheliometerwaar-
nemingen te nernen, maar kunnen hier aanhalen de ervaringen
door fotografeu opgedaan. Ook de fotografie maakt gebruik
van het diffuse zoowel als van het directe daglicht en de

ervaring der fotografen is, dat in den zomer in Holland met
dezelfde of zelfs kortere belichting kan worden volstaan dan
in de tropen. Zij maken in den regel door overschatting van de

lichtintensiteit in den beginne in Indie onderbelichte opnamen.

') Monthly Weather Review Vol. 42, No, 12.



Natte-bol-temperatuur. Tot op zekere hoogte zijn do

aauwijzingen van den natten thermometer een maat voor

den gecombineerden invloed van temperatuur en betrekkelijke

vochtigheid te saraen ; zij vormen dientengevolge een klimato-

logisch element van zeer groot gewicht. Ziet men af van

den invloed van de zonnestraling en van den wind '), dan

kan het min of meer drukkende karakter van het weer,

althans voor het warme Indische vlakteklimaat, grootendeels

door middel van de natte-bol-temperaturen alleen worden

uitgedrukt.

Zooals U weet bestaat de natte bol uit een gewonen
thermometer, die met een lapje is orowikkeld, hetwelk voort-

durend nat wordt gehouden. De verdampiug van het water

verlaagt de temperatuur, totdat er evenwicht bestaat tusschen

dit warmteverlies en de warmtetoevoer door de omringende

lucht aan den thermometer medegedeeld 2
). Deze natte

bol-temperatuur vormt daarom zulk een voornamen klimatolo-

gischen factor, omdat wij zelf ook tot op zekere hoogte
als een natte-bol-thermometer fungeeren, vooral in de
tropischo hitte.

Het voornaamste middel toch dat den meusch ten dienste

staat om in de warme tropenlucht zijn temperatuurevenwicht
te bewaren is de warmteafgifto door verdamping, zoowel van
het vocht, dat door de huid wordt uitgescheiden, als van dat

wat in de longen aan de lucht wordt afgegeven. Het lichaam

fungeert in dit opzicht dus als de natte bol van den psychro-

meter en de hoeveelheid warmte die op deze wijze wordt
onttrokken zal vrijwel evenredig zijn, eveuals zulks voor den
natten bol het geval is, aan het psychrometrisch verschil,

d.w.z. het verschil tusschen den drogen en natten thermo-

meter. De veranderingen van den laatsten zullen derhalve

jk geven zij ook rekenschap van den invloed 1

ook op veranderlijke ventilatie reageeren.

irogen bol te samen wordt de natte bol gebrui

i den vochtigheidstoestand.
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bij gelijkblijv'nde temp'-ratuur (droge bol) een maat zijn voor

het wisseleade warmteverlies onder de werking van de

wisse'ende vochtigheid der lucht.

Een tweede oorzaak van warmteverlies is het temperatuur-

verschil, dat tusschen het menschelijk lichaam en de omgevende

lncht bestaat. Hoe lager de luchttemperatuur hoe grooter

dit verlies. Op dezelfde wijze reageert ook in dit opzicht

de natte-bol-thermometer; hoe lager namelijk bij gelijlcblyvende

vochtigheid de temperatuur is, hoe lager zijne aanwijzingen.

De aanwijzingen van den natten thermometer geven derhalve

rekenschap van de veranderingen in ons warmteverlies,

zoowel tengevolge van temperatuur- als van vochtigheids-

veranderingen. Zij zijn dientengevolge een maat voor de

meerdere of mindere gemakkelijkheid waarmede wij ons

temperatuursevenwicht in stand houden en het klimaat

verdragen.

Experimenteel is het verband tusschen de aanwijzingen

van den psychrometer en het min of meer drukkende gevoel

bij bepaalde weerstoestanden o.a. nagegaan door Tyler ').

Hij drukte deze gewaarwording (H) in getallen uit en vond

het volgende verband met de aanwijzingen (graden Fahren-

heit) van den drogen en natten bol.

droge — 1.2 (droge-natte) — 66

Hij vond derhalve, dat bij constante natte bol en stijgende

luchttemperatuur (droge bol) men zelfs een opluchting gevoelt.

De invloed van den natten bol is in deze formule 6 maal

zoo sterk als die van den drogen. De onnauwkeurigheid
van het experiment in aanmerking genomen, is het wel

') W. F. Tyler, A Schema for the compari:
Journal of balneology and climatology, Febr. 1904.



geoorloofd de factor 1.2 waarmede het psychrometrisch ver-

schil in de formule voorkomt in 1.0 te veranderen waaruit

volgt, dat .men al een vrij goede aanwijzing van het warmte-

gevoel krijgt door uitsluitend met de natte- bol- temperaturen

rekening te houden.

Een enkel voorbeeld ontleend aan mijn eigen ervaring

moge hier nog worden vermeld.

Op 1 November 1916 woei te Batavia een vrij droge

stevige ZW wind, op den 2den daarentegen was de wind

gaan liggen, het was vooral in den namiddag vrij vochtig

en na 3 uur begon het flink te regenen. Zooals uit de

onderstaande cijfers moge blijken, was te 2 en 3 uur den

2den de natte bol aanmerkelijk hooger dan den vorigen dag

en dienovereenkomstig het weer ook veel drukkerder. Door

den regen daalde de aanwijzing van den drogen thermometer

zeer aanmerkelijk en was te 4 uur 5°.9 lager dan den vorigen

dag, terwijl de natte bol ook wel daalde, maar slechts weinig

en ongeveer even hoog stond als op den l
sten November.

Niettegenstaande de droge thermometer bijna 6° lager stond,

was inderdaad het temperatuurgevoel, geheol overeenkomstig

de natte-bol-temperatuur, na 3 uur voor beide dagen
vrij wel gelijk.

lp. 2 3 4 5 6

droge bol 1 Nov. 32».6 31.0 29.8 29.9 28.1 27.6

„ 2 „ 32.0 32.5 30.0 (*) 24.0 24.8 25.2

natte „ 1 „ 25.1 23.5 22.8 23.5 24.1 23.4

n 2 „ 25.4 26.1 25.3 (*) 23.5 24.2 24.3

Dat met zoo'n enkel getal het klimaat niet volledig

beschreven kau worden, spreekt van zelf, maar dat voor een

globale vergelijking tusschen het klimaat van verschillende

plaatsen de natte-bol- temperaturen zeer goede diensten

bewijzen zal na het bovenstaande wel duidelijk zijn.



Wij zullen dit middel van vergelijking eens toepassen op

eenige plaatsen van Indie, daarbij van de gegeveus van 1913

en 1914 gebruik makende. Hierbij zullen de hoogere berg-

streken ter zijde worden gelaten, omdat in het koeler klimaat

het temperatuurevenwicht door het lichaam veel gemakkelijker

wordt in stand gehouden, het lichaam dientengevolge minder

gevoelig wordt voor temperatuur en vochtigheidsveranderingen

en de natte-bol-temperaturen voor een deel hunne waarde

verliezen ').

Naast de kustplaatsen in Indie, die zooals Batavia, Semarang

en Soerabaja, een slechten naam hebben wat het drukkende

klimaat aangaat, zijn er behalve de hooger gelegen berg-

stations meerdere plaatsen, die hoewel op betrekkelijk geringe

hoogte boven zee gelegen vaak oni hun frisch klimaat

worden geroemd, zooals Buitenzorg (250 m.), Djocja (110 m.),

Magelang (380 in.), Bondowoso (255 m.). Daar tegenover staat

dat bijv. het klimaat van Soerabaja in den najaarskentering

als bijzonder onaangenaam wordt beschreven terwijl Batavia

in dit opzicht een iets beteren naam heeft; hier is de voor-

jaarskentering de ouaangenaamste tijd.

Wij zullen door eenige voorbeelden trachten aan te toonen

dat dergelijke verschillen zich aan de hand der natte-

bol-temperaturen goed laten beschrijven. (Zie tabellen

I en II).

in Indie geldt, die in het koelere klimaat de gewoonten van het

laagland blijft volgen en geen ingespannen handenarbeid verricht

Waar zulks wel het geval is, met name bij kolonisatie van blanke

werkkrachten in het warme deel der wereld, gevallen waarin door

spierarbeid de lichaamswarmte belangrijk wordt verhoogd, komt ook

bij lagere temperaturen de kwestie van het bewaren van het tempe-

ratuursevenwicht aan de orde en behouden de natte-bol-temperaturen

hunne geschiktheid om als vergelijkingsmateriaal te dienen.



NATTE-BOL-TEMPERATUREN

jjaajjan. Febr. Maart ApH, Mei Juni Juli
j

Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

1912 23.9 24.4 24.4 25.0 24.8 *„ 23.7 23.7 24.0 24.1
1913 24.0 24.5 24.1 24.5 24.5 24.1 23 5 23.5 23.S
1914 24.3 24.4 24.5 24.5 24.7 -4 1 23.4 23.0 23.0

Pasoeroean. 1914 24.8 24.8 24.8 23.4 22 2 20.7 20.7 21.4 22.2
1913 24.7 25.0 ' 24.8 252 24.7 24.0 23 23.4 23.8 24.6 25 2 'MS

25.0
j

25.2 2..f> 25.2 24.2 23 > 23.2 23.6 24 3 25.7
1913 25.1 25.2 25.1 23.4 21.6 21 6 21 1 21.0 21.0 23 6 25.1

25.(1 24.8 25.2 24.5 23.9 21.1 19.9 20.5 19.3 22.0 24 1

1913 23.3 23.9 ! 23.3 24.0 24.0 23.S 23 3 23 3 23.4

Bandoeng.
1914 244 24.3 24.2 24.4 24.6 24.0 23.1 23.0 23.8

20.2 20.7 20.3 20.5 20.0 18.9 18.9 19.3 19.7
1914 20.9 20.8

j

21.0 21.0 20.8 19.8 19.0 17.8 17.9 18.9 20 8 20.7

NATTE-BOL-TEMPERATUREN.

Uurg emidde Iden

,,j

,

« 6. 8. 10. Middag. 'H'MHs!
Batavia. 1913 233 23.0 22.7 23.6 24.4 24.9 25.2 25.0 24.7

| 24.3 j 23.9 ' 23.6

Padang.
23.3 22 22.0 236 24 5 25.1
22,4 22 2 21.9 23 S 24 1

Buitenzorg.
22. t 11 o 22 3 23 3. '4,7 25.3 25.5 252 250 24.4

:

23.7
21.4 21.1 20.8 2>.0 9 1 3 240 24.3 24.0 233 22 6 22.1
2!'." 21 in 'i.l ••>;, 23 5 24.3

Bandoeng. 1913 18.8 18 3 17.8 00 6 21.0 21.5; 21.5; 21.0 20.4! 19.9

Batavia-Padang.
18./ 18.1 l/.n 19.2 :>oo 21.4 21.6 2 1,5 21.0 20.5 ion
0.9 0.8 0.8 0.8 3 0.0 0.2 0.1 ! 0.0 i 0.2 5 0.8

Satavia-Buitenzorg.
O.t) 0.4 03 3 -0.2 -0.2

003 1.9 19 1 1.1 0.9 0.9 1.0 ; 1.4 1.7
1914 2.4 2.4 2.5 1.4 1.0 0.8 1.2 1.4 1.9 2.0 2.2
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De ondervinding leert. dat te Batavia het drukkendste weer

voorkomt in de kenteringen en dat de voorjaarskentering

erger is dan de najaarskentering. De cijfers der tabel zijn

hiermede in overeenstemming; de maxima vallen in dekente-

ringen en de voorjaarskentering heeft de hoogste waarden,

in 1912 25°.0 tegen 24°.l, in 1913 24°.5 tegen 24°.l, in 1914

24°.7 tegen 24°.6.

Voor Soerabaja zelf bestaan geen gegevens, daarom zijn

Pasoeroean en Sarokka in het oosten van Madoera als voor-

beeld genomen. Voor de kuststreken van Oost-Java wordt

in het algemeen gezegd wat van Soerabaja het best bekend is,

n.l. dat de drukkendste tijd van het jaar in de najaarskentering

valt of nauwkeuriger uitgedrukt, tegen het einde van den

drogen tijd, vooral in de jaren dat de regens lang uitblijven.

Uit de 3 voorbeelden der tabel laat zich zulks echter

bezwaarlijk afleiden, want de voor- en najaarsmaxima zijn

vrijwel gelijk. Men zou derhalve de gevolgtrekking moeten

maken dat, de verschillen tusschen de beide kenteringen

geringer zijn dan in den regel wordt beweerd of wel dat

andere oorzaken bijv. verschillen in windsterkte en zonne-

straling een woordje meespreken.

Wat bij de maandgemiddelden opvalt is het tamelijk lage

minimum in den oostmoesson voor sommige stations bijv.

Pasoeroean. Dit is een gevolg van de samenwerking van

de lagere luchttemperatuur en de sterke droogte, die maken

dat het klimaat in dien tijd tamelijk frisch is, hetgeen in de

natte-bol-temperaturen goed tot uitdrukking komt.

Nog veel sterker is dit minimum in het zuidoosten van den

Archipel, zooals de gegevens van Koepang aantoonen. Hier

wordt het klimaat in den drogen tijd zeer wel dragelijk
l

)

') Intusschen mag niet worden vergeten dat 1913 en 1914 zeer

droge oostmoessons hadden en dientengevolge het minimum wat

heel sterk uitkomt.

In den westmoesson daarentegen zijn de cijfers merkbaar hooger

dan te Batavia (December t/m Maart: Koepang-Batavia= 0°.8) en

geheel in overeenstemming hiermede heeft het klimaat van Koepang

in dezen tijd van het jaar een zeer slechten naam.
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Vergelijken wij nu eens de beide kuststations Batavia en

Padang. Padang staat vrij gunstig bekend, en de getallen

wijzen dit ook duidelijk uit. Waaraan net verschil tusschen

de beide plaatsen vooruamelijk ligt, blijkt wanneer wij de

dagelijksche gang (Tabel II) nader beschouwen. Het verschil

Batavia—Padang is op den middag het kleinst en ongeveer—
nul, in 1914 zelfs nog iets in het voordeel van Batavia,

's nachts het grootst en ten gunste van Padang. De invloed

van den koelen bergwind (landwind) te Padang is hierin

niet te miskennen.

De verschillen Batavia—Buitenzorg geven iets dergelijks

te zien. Op het warmste deel van den dag is het verschil

het kleinst, daarentegen 's nachts ongeveer twee a driemaal

zoo groot. Dit sluit met de ervaring, die leert, dat Buitenzorg

zich voornamelijk door zijne koele nachten gunstig van

Batavia onderscheidt, ook hier is het de bergwind die 's nachts

verkoelend werkt terwijl het optreden van den koeleren

zeewind overdag Batavia ten goede koiut.

De vergelijking van Batavia met Buitenzorg brengt ons

van zelf tot de beschouwing van de verandering der natte-

bol-temperatuur met de hoogte. Beide stations hebben een

hoogteverschil van 230 meter, een gemiddeld verschil van

natte-bol-temperatuur (1913 en 1914) van 1°.64. Bandoeng,

dat 720 m. hooger ligt dan Batavia, geeft een verschil van

4°.14. De afname per 100 m. stijging is voor Buitenzorg en

Bandoeng dus respectievelijk 0°.71 en 0°.58. In het algemeen

kan men deze afname op 0°.5 a 0°.6 per 100 in. stellen.

Wat deze afname in klimatologischen zin beteekent en

wat in dezen zin de beteekenis is der andere boven reeds

besproken verschillen, laat zich beoordeelen, indien we uitgaan

van den dagelijkschen gang der natte-bol-temperaturen

te Batavia. Hoeveel koeler het is 's morgens te 6 uur

dan in den namiddag weten we bij ondervinding; de cijfers

leeren uu dat het verschil in natte- bol- temperatuur 's morgens

vroeg en 's middags slechts 2°.5 bedraagt, waaruit blijkt

hoe gevoelig wij zijn voor kleine veranderingen in deze



temperatuur. Het blijkt nu, dat wij slechts 400 k BOO ra

behoeven te stijgen om een klimaat te vinden dat zich tot

het Bataviaschc verhoudt als de vroege ochtend tot den

namiddag aldaar (stralingsinvloeden natuurlijk uitgesloten).

Het kan ons dan ook nu niet meer verwonderen, dat reeds bij

enkele honderden meters stijging zulk een sterke opluchting

wordt gevoeld en dat de kleine verschilleu, zooals bijv. tusschen

Padang en Batavia zijn gevonden of zooals de jaarlijksche

gang te Batavia ze te zien geeft, zoo goed zijn te merken.

Nog beter dan de daggemiddelden geven de waarden, die

de natte- bol- temperatuur op het heetste deel van den dag
bereikt, een inzicht in het drukkende karakter van het klimaat.

Daarom zijn voor eenige plaatsen voor het jaar 1913 hier-

onder bijeeni>ebracht de hoogste uurgemiddelden voor elke

maand. Ue tijd van het jaar waarin de hoogste maxima vallen

varieert van plaats tot plaats, maar de maximale waarden
zelve liggen alio nabij de 26°, behalve voor Koepang, dat in

November bijna 27° haalt. Ook in de andere maanden van den
westmoesson heeft dit station zeer hooge waarden en is het

berucht om het drukkende klimaat. Het verschil tusschen de
beide moessons is hier niet gering. De cijfers voor Ambon
doen zien, dat een groot deel van het zuidoosten van den
Archipel bedeeld is met betrekkelijk frisch <

NATTE-BO L-TEMPERATUREN

Maxima der Uurgemiddelden.

, ! Febr. Maarl

Ambon. 2*..

Koepang. 26.0

Menado. 25.0

Batavia. 25.0
Dontianak. 25.4

Padang. 25.0

3.4 23.5 23.9 ! 24.6 25.2

25.0 25.3 25.7

25.7 25.5 25.8 25.4



Vergelijking met andere plaatsen. Het is in de

Indische laagvlakte wel drukkend warm, raaar er heerscht

een gelijkmatige warmte, die slechte geringe veranderingen

ondergaat in den loop van het jaar. Excessieve hitte kent

men er niet l

) zooals in enkele der naburige tropische landen.

Wat mijne persoonlijke ervaring betreft, begint het boven

een natte-bol-temperatuur van 25° onaangenaam drukkend

te worden, zoodanig dat de warmte ook bij zittend werk

hinderlijk is, bij stijgiDg boven 26° hoort men algemeen

over de warmte klagen. Gelukkig komt dit laatste in Indie

niet zoo vaak voor.

Eenige extremen, opgaven die ik toevallig bij de hand

heb, worden hieronder vermeld.

NATTE-BOL-TEMPERATUREN.

Shanghai

1910.

Hongkong

250.2 (Mrt. 1878)

daarop volgde:

240.8 (Mei 1877).

\2 (April 1

(Juli). 270.5 (Juli, 1 run.)
|

290.3 (25 Juli,

26°.6 (Aug., 2 n.m.) 28°-3 (8 Aug.,

(Juli).
j

27O.0 (Juli, 4 n.m.) (*)

he!

(
2
) Absolute maxima d

(
3
) Er wordt slechts I

wel hooger zijn geweest.

i van den Archipel hierop al tr

waargenomen, het hoogste uurgemiddelde \



— 42 —

Aan de absolute maxima mag- niet al te veel waarde worden

gehecht, waarnemingsfouten kunnen hierbij een belaDgrijke

rol spelen. De gemiddelden der beide eerste kolommen

wijzen uit, dat Hongkong in den zomer nog net naast bij

Batavia staat, maar toch nog hoogere cijfers heeft. Te Shanghai

en Calcutta bereikt zoowel het dag- als het uurgemiddelde

in de warmste maand een ongeveer 1°C. hooger maximum

dan te Batavia. Het hoogste uurgemiddelde te Batavia wordt

te Shanghai en Calcutta zelfs in het gemiddelde over den

geheelen dag bereikt. Deze plaatsen zijn dan ook berucht

om hunne drukkende zomerwarmte.

De vraag wanneer men een klimaat wel, wanneer niet

drukkend zal vinden, hangt niet alleen van persoonlijke

opvatting af maar ook van de eischen, die men aan het

klimaat stelt.

Dat het drukkend heet is wanneer de natte bol boven

26° wijst, daarover zijn alien het eens: dan kan zelfs rustig

stilzitten niet meer baten. Maar bij het zittend leven, dat

de Europeaan te Batavia leidt, geldt 24° als vrij koel; dit

is de natte-bol-temperatuur aldaar tusschen 8 en 9 uur

's morgens. In Bandoeng daarentegen, waar men meer verwend

is en gemiddeld de natte bol te 2 uur 's middags niet de

22° haalt, zou 24° gewis zeer drukkend worden genoemd.

Dit komt wel hoofdzakelijk doordat men in het koele Bandoeng-

sche klimaat zich een levenswijze heeft aangewend met meer

lichaamsbeweging, waardoor de warmte eerder hindert. Nog

sterker geldt zulks voor de subtropische landen. In een

onlangs verschenen bijdrage tot de vergelijkende klimatologie
l

)

maakt Griffith Taylor een klimaatsehaal, waarbij hij een

klimaat met een natte-bol-temperatuur tusschen 65° en

70°F. (18°—21°C.) als „often uncomfortable", tusschen 70° en

75°F. (21°—24°C.) als „usually uncomfortable" karakteriseert.
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Het Bandoengsche klimaat, dat een gemiddelde natte-bol-

temperatuur van 20°C. heeft, heet dus volgens deze indeeling

„often uncomfortable". Hier geldt echter niet het Indische

maar het Europeesche standpunt, waarop de eisch wordt

gesteld, dat blanke kolonisten veld- en handenarbeid verrichten.

Intusschen blijkt wel uit deze verschillende opvattingen

omtrent het meer of minder drukkende van het weer, dat

men het een heel eind kan brengen in het verdragen van

de tropische hitte, indien men slechts (zoo de omstandigheden

zulks toelaten) zijn levenswijze weet aan te passen aan de

eischen van het klimaat.

Kunstmatige afkoeling. Kunstmatig onze woningen

verkoelen zal in hoofdzaak neer moeten komen op het neer-

drukken der natte-bol-temperatuur. Wij hebben gezien dat

in dit opzicht een kleinigheid, laat ons zeggen 1° a 2°, reeds

veel helpt. Wat ons gevoel betreft zal het tamelijk onver-

schillig zijn of wij het effect bereiken door vermindering der

vochtigheid, dus door droogmiddelen, dan wel door afkoeling,

van de lucht. Welke methode men zal kiezen hangt af van

de vraag welke in de praktijk de meest bruikbare is.

Laat ons eens berekenen wat volgens de beide methodes

in een bepaald geval vereischt is.

Stel de natte-bol-temperatuur = 26°, de betrekkelijke

vochtigheid= 70°/ , dus de luchttemperatuur= 29°.6. Wanneer
men nu door onttrekking van vocht aan de lucht de vochtig-

heid brengt op 60%, dan zal de natte-bol-temperatuur

dalen tot 24°. 5 men heeft dus 1°.5 gewonnen.

Dit zelfde laat zich, zonder het vochtgehalte te veranderen,

bereiken door de lucht 3°.6 af te koelen van 29°.6 tot 26°.0,

want daardoor wordt de betrekkelijke vochtigheid 86%
hetgeen met een luchttemperatuur van 26°.0 een natte-

bol-temperatuur van 24°.5 geeft.

Wat nu het gemakkelijkst gaat: de vochtigheid 10% of de

temperatuur 3°.6 naar beneden te brengen zal de praktijk

moeten leeren; men kan ook beide inethoden combineeren.



Eenige mededeelingen over Colmatage *)

A. JANSSEN VAN RAAY.

Colmatage is afgeleid van het Ital. colmare = combler =
vullen, beteekent dus opvulling. Men verstaat er onder

stelselmatige of technisch geleide opslibbing (dus opvulling met

slib) van lage terreinen.

Opslibbing- komt in de natuur, ook hier op Java, op vele

plaatsen voor, waardoor hier en daar belangrijke rawagebieden

geleidelijk in bouwgrond worden omgezet. Van deze natuur-

lijke opslibbing maakt men ook in Nederland gebruik bij het

inpolderen van buitendijksche gronden.

Colmatage is een hulpmiddel bij rivierverbetering en heeft

voorts ten doel het winnen, herwinnen of behouden van

vruchtbaren bouwgrond, ook het droogleggen van ongezonde

moerassige gronden.

In Indie is aan stelselmatige opslibbing nog nimmer ge-

daan. Wei vestigde spreker, toen hij als irrigatie-ingenieur

werkzaam was, de aandacht van zijn chefs op dit onderwerp,

doch zonder resultaat. Bij de bestudeering der prae-adviezen

vau het in October 1916 te Djokja gehouden bodemcongres

viel het hem op, dat ook daar dit onderwerp buiten beschou-

wing was gclaten en, waar het vraagstuk der bodemverbetering

blijkbaar op dit oogenblik de belangstelling van de landbouw-

kringen had, meende hij het juiste oogenblik gekomen

hunne aandacht ook te vestigen op deze wijze van bodem-

verbetering.

') Verslag van een voordracht gehouden op de bestuursvergadering



Ook vermeende hij, dafc hot wenschelijk zou zijn ditouderwerp

eens onder de aandacht der leden van do Kon. Nat. Ver.

te brengen, in hot bijzonder 0111 de belangstelling der niedici

daarvoor op te wekken.

In het buitenland, met name in Frankrijk (langs Var en

Isere), Italie (o.a. van de Toscaanscte marenimen) en Enge-

land (o.a. langs de Humber, Trent en Ouse) is colmatage

sinds lang toegepast.

In weerwil van de groote slibrijkdom dor rivieren heeft,

zooals reeds gezegd, stelselmatige opslibbing echter in Indifi

nog niinmer toepassiog gevonden.

Spreker zet uiteen, dat daar bij afwateringswerken zelfs

jnist de to voren plaats hebbende natunrlijke opslibbing

wordt uitgeschakeld, daardoor de slibafvoer naar zee wordt

vergroot en do bankvorming aan do monding toeueemt met

gevolg, dat de afwateringstoestand van de drooggelegde

terreinen in het bijzonder van die welke het dichtst aan

zee zijn gelegen, slechts tijdelijk verbetert en spoedig nog

sleehter wordt.

Spreker geeft vervolgens een korto beschrijving van de

wijze, waarop colmatage plaats heeft.

Wanneer een rivier uit hoog in laag terrein komt, dat

onder de hoogere waterstanden ligt, dan krijgt zij daar

feitelijk een breed bed met een of enkele ondiepe genlen.

Men bodoelt nu mot colmatage de rivier ook bier een normale

bedding to geven en de overige grondeu deels door ophooging,

deels door indijking van de rivier tegen overstrooming te

vrijwaren. Die opgeslibde gronden krijgen eeneigenafwatering,

die op een voldoend laag gelegen punt in de rivier

uitkomt.

Om die opslibbing te bewerkstelligen dijkt men de gronden

in en voert van boven door een toevoerleiding water aan,

dat de aldus gevormde kom vult. Dit laat men zoolang

stilstaan tot het meegevoerde slib geheel of grootendeels is

neergeslagon en laat het water dan langzaam afloopen. Daarna

vult men de kom weer enz.



Is het oppervlak groot en vooral heeft het terrein eenige

helling, dan maakt men meerdere kommen en slibt het

terrein trapsgewijze op, waardoor het doel even goed, doch

binnen veel korter tijd wordt bereikt. Men past hier naar

omstandigheden een of meerdere aanvoerleidingen toe.

De kosten worden soms ruimschoots gedekt door de meerdere

waarde van den grond, doch dit is niet altijd het geval.

Doch heeft men toch wel altijd uit hygienisch oogpunt

voordeelen bereikt.

De colmatage in Engeland heeft in hoofdzaak plaats uit

de tijrivieren.

Op zich zelf is colmatage geen blijvend middel tot verbetering

van den afwateringstoestand. Zoodra toch de terreinophooging

is afgeloopen, wordt weer de oude hoeveelheid slib naar zee

gevoerd en heeft de bankvorming, met tot gevolg rivier-

verlenging, weer op de oude wijze plaats.

Voor een blijvende verbetering moeten dus naast gebruik

van het slib tot terreinophooging en indijking der rivier tot

het tegengaan van overstroomingen, maatregelen worden

getroffen, om (in den bovenloop der rivier) de afspoeling

tegen te gaan en aldus den slibafvoer te beperken. Deze

maatregelen bestaan in bebossching of herbebossching van

het brongebied en den verderen bovenloop en in regularisatie

van dien bovenloop.



Over het klimaat der Paloe-vallei

Dr. J. BOEREMA.

Voorbeelden van grooten invloed van plaatselijke omstandig-

heden op het klimaat zijn er in Xederlandsch-Indie een

groot aantal bckend. Als een minder bekend, maar daarom

niet minder sterk geval, mag daarvoor worden aangevoerd

Paloe, gelegen aan de baai van denzelfden naam aan de

Westkust van Midden-Celebes (OL 119° 52', ZB 0° 56).

Reeds meermalen hadden aan het Observatorium de lage

bedragen van den regenval te Paloe de aandacht getrokken

en bij een vergelijking met andere regenarme plaatsen in

Indie blijkt die te Paloe verreweg de kleinste te zijn.

De regen meter staat ongeveer V/ 2 Km zuid van de baai

vau Paloe, de waarnemingen loopen onafgebroken over een
reeks van 8 jaren. De maandelijksche en jaarlijksche

bedragen, alsmede het aantal regendagen en grootste val

per etmaal volgen in de onderstaande tabellen.

Regenval.
Millimeters.

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.



Aantal regendagen.

Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept, Oct.

Grootste hoeveelheid per etmaal.

Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. i

6 15 19 7 9 23 23 33 18 28 6

6 9 10 60 28 19 20 13 12 6 10

De overeenkomstige gemiddelde waarden zijn.

Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Regenval 39 50 41 42 45 70 50 57 25 25 57 32

Aantal r.dagen 6.1 7.5 5.6 4.8 7.4 8.3 8.1 7.1 6.8 4.0 6.0 5.7

Gr. hoeveelh. 16 19 15 22 18 30 13 18 9 15 23 14 at

per etmaal.

Vergelijken we deze bedragen met die van Assembagoes

d.i. de plaats met den kleinsten regenval op Java. Onder-

staande waarden ziju het gemiddelde van een waarnemings-

reeks van 11 jaren.

Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Regenval 205 175 150 51 58 41 31 16 12 45 141

Aantal r.dagen 15.0 14.0 10.0 4.8 4.4 3.5 1.8 0.4 05 1.0 3.8 12.0

Gr. hoeveelh. 58 49 47 25 21 18 18 1 6 4 27 35 a
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Paloe en Assembagoes zija de eenige regenstations in den

geheelen Archipel met een getniddelden regenval van minder

dan 1000 mm per jaar. Op de Kleine Soenda-eilanden stijgt,

ondanks de droogte in de Oostmoessonmaanden, de jaarlijk-

sche regenval nog boven dat bedrag.

Tot zoover waren de feiten bekend, toen ik me wendde

tot den Heer W. C. de Haas, Officier van Gezondheid te

Paloe met de vraag nadere gegevens en zoo mogelijk een

verklaring van deze groote droogte te willen verschaffen,

en hierop mocht ik door zijn groote welwillendheid een

uitvoerig antwoord ontvangen.

De regenwaarnemingen worden door den Heer de Haas

persoonlijk verricht sedert Mei 1915, daarvoor door zijn voor-

ganger. Tevens wordt de regenmeter elke maand geinspecteerd,

zoodat de betrouwbaarheid der regenwaarnemingen te Paloe

aan geen twijfel onderhevig is.

Omtrent de persoonlijke ervaringen is aan bedoeld schrijven

het volgende ontleend

:

Dat de regenval te Paloe gering is, is mij persoonlijk zeer

zeker opgevallen en bewijst verder de plantengroei alhier

:

de cactusachtigen en dergelijke woestijnplanten tieren

hier het weligst, terwijl de rest er droog en dor uitziet.

De temperatuur te Paloe stijgt des middags in de

schaduw tot 90° a 95° F. (32° a 35° C).

Van de Paloe-baai af strekt zich naar het Zuiden de

Paloevallei, die lang en smal is, uit, en is aan weerszijden

door stijl, hoog en woest bergland begrensd. Deze

beide bergketens komen samen in het Momigebergte

iets ten N. van het Koelawi berglandschap. Juist deze

eigenaardige vorm van de vallei zal de typische winden

die daar heerschen verklaren.

Aan het jaarverslag over 1911 van Dr. Kkkens ontleende

de Heer de Haas:

De grootendeels ontwoude gebergten aan den oostelijken

en westelijken rand, die voornamelijk met alang-alang

begroeid zijn, stralen hunne warmte uit naar de vallei, de

LXXVII 4k
-



temperatuur stijgt hier dan ook in den middag tot meer

dan 90° Fahrenheit. De hierdoor ontstane luchtverdunning

heeft eon luchtverplaatsing van uit zee landwaarts in

tengevolge. Deze luchtverplaatsing begint 's morgens

tegen elf uur. De wind neemt bij 't stijgen van de lucht-

teraperatuur in kracht toe, om dan langzamerhand weer

te verminderen, tegen 7 uur 's avonds is het dan meestal

windstil. De betrekkelijk geringe breedte der vallei in

vergelijking met hare lengte, dwingt de lucht om zich

te verplaatsen door een nauwe poort.

Na zonsondergang wanneer de lucht boven de Paloe-

vallei begint af te koelen en de druk grooter wordt dan

boven zee, komt een luchtverplaatsing in tegenover-

gestelde richting tot stand, alsdan waait de landwind,

die van het gebergte komend de nacbten koel maakt.

Iederen dag wisselen land en zeewind elkaar regelmatig

af en beheerschen de vaart der zeilprauwen op de baai

van en naar Donggala.

Hieraan voegt de Heer de Haas nog toe:

Deze harde winden door de Paloe „goot" waaiend

maken, dat de wolken zich tegen en op het gebergte

verplaatsen. Het is dan ook opmerkelijk dat de toppen

der beide bergketens meerendeels in wolken zijn gehuld,

tervvijl boven de vallei zelf blauwe lucht te zien is.

Hierdoor komt % dat het vaak zoo ontzettend regent

in 't gebergte, zoodanig dat o.a. in December 1911 een

overeenstrooming van de Paloerivier heeft plaats gehad

en ook in 1916 de rivier zeer hoog was, zelfs zoo, dat

de Paloebrug den ll den Augustus wegsloeg en ook een

weg' in de nabijheid der rivier totaal verdween.

Door deze dagelijksche zware winden en groote hitte

is het klimaat te Paloe zeer onaangenaam. Als 't regent

is 't meestal 's nachts tegen den morgen, wat ik toeschrijf

aan de afgekoelde toestand van het dal en 2 C aan de

veel zwakkere landwind, waardoor de waterdamp zich

boven het dal kan verdichten.



Deze mededeelingen zijn voldoende om hot bijzondere van

het klimaat der Paloe-vallei te doen uitkomeu. Voor de verkla-

ring der oorzakeu zou ik nog het volgende willeu aanvoeren.

De zeer bijzondere vorm van de vallei en ook de bergachtige

omgeving van de Paloe-baai maken het mogelijk, dat hier

een gebied voor de heerschende moessonstroomingen afgesloten

ligt en dus bij elke windrichting in de regenschaduw van de

omringende bergen zich bevindt, tengevolge waarvan de

regenval gering moet zijn. Ook zal het ontbreken van een

algemeene moessonbewegiug de invloeden van plaatselijken

aard in de hand vverken.

Mogen we dus de vallei als een afgesloten op zich zelf

staand gebied beschouwen, dan blijft de vraag: wat is het

resultaat van de aanwezigheid van de zee, een eng lang

dal en begrenzende bergen? We hebben hier te maken
met een zeer innige combinatie van land- en zeewind met

berg- en dalwind. De verklaring is hier mogelijk aan de hand

van de theorie door Hann ontwikkeld in zijn leerboek der

Meteorologie.

Onderstellen we, dat in de ochtenduren een oogenblik de

temperatuur en vochtigheid van de lucht in elk horizontaal

vlak constant zijn en er geen luchtbewegingen plaats hebbhen,

dan zijn de vlakken van gelijken luchtdruk horizontaal.

Hoe deze toestand van rust door de zonnestraling gestoord

wordt, is het beste af te leiden door de verandering van de

niveauvlakken van de luchtdruk na te gaan. Zoolang geen

horizontale luchtverplaatsing optreedt, blijft aan de opper-

vlakte (hetzij op zee, in de vallei of op de berghellingen)

de luchtdruk constant, daarentegen is in een punt P van de

vrije atmospheer de toename resp. afname van de luchtdruk

gelijk aan de afname resp. toename in gewicht van de lucht-

kolom, die zich beneden dat punt P bevindt. Immers is:

druk boven in P = druk beneden — gewicht van de

luchtkolom beneden P.

Aanvankelijk zal dus beneden geen luchtdrukverschil

ontstaan, maar op grootere hoogte boven de vallei neeintde



druk toe, ten gevolge van verwarming der onderliggende lucht;

boven de zee, op gelijke hoogte, is de druktoename geringer

doordat de luchtkolom minder sterk verwarmd is, terwijl

nabij de bergen op dezelfde hoogte de druktoename kleiner

wordt naarmate we dichter de berghelling naderen, omdat

daarbij de lengte der luchtkolom steeds afneemt en op de helling

zelfs nul is geworden en de gewichtsvermindering van een

luchtkolom tengevolge van temperatuursverandering natuurlijk

evenredig is met de lengte. In een horizontaal vlak neemt

dus de druk af naar de bergwanden en minder naar zee.

Er zou dus boven een luchtbeweging naar den berg in

horizontale richting plaats hebben en evenzoo naar zee.

Deze beweging naar den berg zou ophouden, zoodra het

drukverschil verdwenen was en geen verdere verwarming

plaats had. Een opwaartsche beweging der lucht zou hiervan

niet het gevolg zijn. Op zee zal beneden door de toevloeiing

van lucht op grooter hoogte de druk toenemen, in de vallei

door afvloei boven naar de bergen en naar zee afnemen

met gevolg, dat beneden een luchtbeweging van zee naar

land ontstaat; de zeewind komt door. Boven land zou de

lucht een stijgende beweging krijgen.

Er is nog echter een belangrijke factor buiten beschouwing

gelaten. De lucht bij berghellingen wordt sterker verwarmd

onder invloed der zonnestralen dan op gelijke hoogte in

de vrije atmospheer. Deze warme lucht is soortelijk

lichter en zal daardoor opstijgen, en door de met opstijging

gepaard gaande dynamische afkoeling kan condensatieintreden.

Door de reeds genoemde horizontale luchtbeweging zullen

de wolken op de hellingen niet verticaal naar boven gaan,

maar tegen den berg gedrukt worden en derhalve langs

de hellingen naar boven stijgen. Deze opstijgende lucht

moet van uit de vallei aangevuld worden, wat op tweeerlei

wijze kan plaats hebben, nl. door toevoer van uit zee laDgs

de vallei en door vermindering van de opstijging boven de

vallei, mogelijk zelfs door deze opstijging geheel te verhiuderen

of nog sterker door de opstijging in een daling oni te zetten.



De groote lengte van de vallei on daarmee der berghellingen

in verhouding tot de breedte, zal een aanzienlijke luchttoevoer

noodig maken. Welk deel daarvan van uit zee wordt

aangevoerd en welk deel door daling van de lucht, is niet

quantitief aan te geven. Het gevolg zal zijn een krachtige

wind door de Paloepoort en door de verminderde opstijging

of misschien zolfs daling zal van condensatie boven de vallei

weinig sprake kunnen zijn. De opstijging heeft plaats boven

de bergen, hier zullen zich dientengevolge wolken vormen;

boven de vallei blijft de blauwe lucht zichtbaar. Ook zullen

de regens bijna uitsluitend in het gebergte vallen.

Deze feiten zijn geheel in overeenstemming met de waar-

nemingen van den Heer de Haas.

's Nachts verloopt het geheele proces in omgekeerden zin.

Op grootere hoogte h neemt boven de vallei dan de druk

het raeest af (de luchtkolom neemt het meest in temperatuur af)

minder boven zee en op berghelling in 't geheel niet, omdat

daar de lengte der luchtkolom beneden hoogte h tot is

afgenomen. Op deze hoogte zal dus een luchtverplaatsing

van zee en van de bergen naar de vallei optreden. Yoor

het geval we alleeu berg- en dalwind hadden zou deze

luchtverplaatsing van de berghelling af ophouden, wanneer

het drukverschil opgeheven zou zijn en een laugs de berghelling

afdalende luchtbeweging zou niet ontstaan wanneer niet door

de sterkere uitstraling van de berghelling de temperatuurs-

afname hier sterker was dan in de vrije atmospheer. Deze

afkoeling doet de lucht langs de hellingen naar beneden

zakken.

Het drukverschil op hoogte h doet lucht stroomen van zee

naar land, waardoor beneden een drukverschil en derhalve

ook luchtbeweging in omgekeerde richting zal ontstaan.

Treedt bij het enkele verschijnsel van land- en zeewind

's nachts boven land een dalende luchtbeweging in, hier zal

van deze daling boven de vallei weinig terecht kunnen komen.

Immers de daling langs de berghelling maakt boven lucht-

toevoer noodzakelijk, waardoor de van de bergafgerichte
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beweging te niet wordt gedaan. De koude luchtstroom zakt

af in de vallei, schuift onder de daar aanwezige lucht en

zal de bovengenoemde daling boven de vallei tegenwerken

of zelfs in een stijging veranderen. Dit gepaard met de

afkoeling in de morgenuren maakt dan de kans op condensatie

en regen het grootst.

Door de van de berghellingen komende wind wordt het

drukverschil vallei— zee vergroot en een versterking van de

landwind veroorzaakt vooral, waar dit over de geheele lengte

van de vallei gebeurt en afvoer naar zee door een betrek-

kelijk nauwe poort moet plaats hebben.

De gelijkmatige verdeeling van den regenval over het jaar

is door dit plaatselijk mechanisme en onafhankelijkheid van

heerschende moessonstroomingen meteen duidelijk.

Het zou zeker interessant zijn om in de Paloe-vallei uitvoerige

waarnemingen van temperatuur en drukverhoudingen te

verrichten op verschillende plaatsen en hiermee te verbinden

loodsballonoplatingen voor het nagaan der luchtbewegingen.

De bezwaren tegen een dergelijk onderzoek zijn echter niet

gering en bovendien zou bestudeering van locale klimatologi-

sche verhoudingen op plaatsen van raeer oeconomisch belang

dan de Paloe vallei de voorkeur verdienen.

Batavia, April 1917.

Kon. Magn. en Meteor. Observatorinm.



KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE.

Bericht omtrent den voortgang van het

IDJEN-ONDERZOEK.

Het is thans bijna een jaar geleden, dat de Koninklijke

Natuurkundige Vereeniging in de Juli-vergadering van haar

bestuur het besluit nam ora een hernieuwd onderzoek van

het Idjen-hoogland in het leven te roepen.

In de verwezenlijking van dit voornemen mocht de

Vereeniging voorloopig slagen en onlangs kon op een voor-

drachtsavond daarvan voor hare genoodigden en leden getuigd

worden en een overzicht van de aanvankelijke verrichtingen

gegeven worden.

Thans wil de, uit de leden der Vereeniging benoemde,

Idjen-commissie een geregeld verslag uitbrengen omtrent

hetgeen tot nu toe is gedaan en verkregen.

Ruimen iinantieelen steun mocht zij ontvangen van de

volgende personen en lichamen.

Z. Exc. Graaf J. P. van Limbubg Stibum, Gouverneur-

Generaal van N.-I.

D. Bibnie — Planter.

T. Ottolandeb — Planter.

F. A. H. Weckheblin de Mabez Otens — Mijningenieur.

Odo van Vloten— Lid der Firma Tiedeman & v. Kebchem.

K. A. R. Bosscha — Planter.

H. van Stbaaten — Lid der Factorij der Nederl. Handel Mij.

Edw. Jacobson — Particulier.

N. N. (bemiddeling van den Heer C. Bley — oud planter).

De Landbouw Mij. Oud-Djember.

Het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap.

De Billiton Maatschappij.
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Bovendien steunden ons een veertiental personen met

kleinere bedragen, zoodat, te zamen met de som, die de

Vereeniging zelf voor dit doel heeft afgezonderd, de Idjen-

commissie thans over een bedrag van/ 5330.— kan beschikken

en daarmede een uitgave voorloopig flnantieel verzekerd

is; zij het ook dat verdere geldelijke steun zeer gewenscht is.

Het mag verwacht worden, dat na het verschijnen der

eerste verhandelingen, die den uit te geven bundel zullen

vormen, vele inteekenaren op het werk zullen gevonden worden.

De Vereeniging verheugt zich bij haar streven in de bij-

zondere belangstelling van Z. Exc. den Gouverneur-Generaal,

dien zij den 21 8ten Maart in haar gebouw mocht ontvangen

ter bijwoning van boven vermelden voordrachts-avond, waarop

eerst de voorzitter sprak over de geschiedenis vanhetldjen-

onderzoek en meer in het bizonder over dat van het kra-

terraeer en vervolgens Dr. Kemmerling over zijn geologische

tochten. Een album met photo's, gedeeltelijk door het lid

der Vereeniging, den oud-planter Bley, onlangs opgenomen,

werd dien avond den landvoogd aangeboden.

Verleden jaar in Juni bezocht de houtvester Dr. S. H.

Koorders het hoogland om zijn vroeger ingestelde botanische

onderzoekingen voort te zetten en zijn verzamelingen aan

te vullen. Dr. Koorders stelt zich voor om in de eerstvolgende

maanden het hoogland nog eens te bezoeken, hoofdzakelijk

met het oog op photographische opnemingen. Zijn mono-

graphische bijdrage is nagenoeg gereed en zal over enkele

maanden persklaar zijn.

In Augustus 1916 ondernamen Drs. W. van BEMMELENen

J. Boerema, van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch

Observatorium te Batavia, gedurende een viertal dagen

(2pten_24sten) een nderzoek van het kratermeer, waarover

de volgende bijzonderheden hier medegedeeld kunnen worden.

Hoofddoel was, zoowel om den vorm van het meerbekken,

als om de verdeeling van de watertemperatuur te leeren

kennen, en ten einde dit te bereiken, was een bizonder



instrument uitgedacht en vervaardigd, waarmee bij iedere

looding de temperatuur der doorloopen waterlagen auto-

graphisch kon opgenomen worden.

Bij dezen batho-thermograaf teekende een metaallamellen-

thermograaf een lijn op een verzilverd plaatje, dat op zijn

beurt door een, op den waterdruk reageerende, bourdon-buis

werd voortbewogen.

Door de goede zorgen van den wden sectie-ingenieur

te Banjoewangi, den Heer C. A. C. Hansen, was een stevig

bamboe-vlot gebouwd geworden, waarop een lier met loo-

dingslijn bevestigd werd.

Een onverwachte omstandigheid deed de bathograaf veiioren

gaan ; in het ruim 200 meter diepe midden van het trechter-

vormige meerbekken werd n.l. op den middag van den tweeden

dag zulk heet en sterk zwavelzuur aaugepeild, dat de loodings-

lijn doorgevreten werd.

Op den derden dag werd met een tweeden batho-thermo-

graaf gewerkt en opnieuw het sterke zuur aangepeild, waarbij

de Ioodingslijn, bij gemis van een koperen lijn door taliedoek

verzekerd, aan het zuur weerstand bood. 's Middags moest

het werk gestaakt worden door het opsteken van een storm-

achtigen wind; in den namiddag konden echter met veel

moeite nog eenige loodingen zonder instrument verricht worden.

Op den morgen van den vierden dag was het werken door

den hevigen wind <&rst onmogelijk en kon slechts met groote

inspanning het vlot naar de solfataren geroeid worden, maar

tegen den middag ging de wind gelukkig liggen en kon opnieuw

met den batho-thermograaf gelood worden, totdat, bij ruim

250 meter diepte, blijkbaar zulk geconcentreerd en heet zuur

werd aangepeild, dat ook dit instrument in de diepte bleef.

Ondanks dezen tegenspoed kon, zoowel de temperatuur-

verdeeling, als het bekkenrelief, voldoende vastgelegd worden

;

maar toch werd besloteu om het onderzoek te herhalen met

nieuwe instrumenten en hulpmiddelen, die nu in overeenstem-

ming met de thans bekende omstandigheden ontworpen en

vervaardigd zullen worden.
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Ook bizondere waterscheppers zullen geraaakt worden,

teneinde het heete zuur uit den diepen kolk op te halen.

Oudertusschen is echter (op 24 Februarii de krater levendig

geworden en hebben vele dagen lang meterhooge opborrelingen

plaats gegrepen, waardoor vloedgolven zijn ontstaan, die de

sluis beschadigd hebben, terwijl de oppervlakte-temperatuur

van het water sterk gestegen is.

Zoover ons bekend, is weder rust ingetreden en het

hernieuwde onderzoek dus weer mogelijk; vermoedelijk zal

het in Augustus of September plaats grijpen.

Over den gang van het onderzoek door den tijd. geoloog

bij het mijnwezen. Dr. G. L. L. Kbmmbbling, naar de geologi-

sche gesteldheid van het Idjengebergte ingesteld, gaf deze

medewerker onder dato 15 Mei het volgende overzicht.

„Den 24sten September 1916 van Batavia en den 26sten

September van Soerabaja vertrokken, werden de 26ste en de

27 8te September besteed aan een tocht rondom den noord-

en oostvoet van het Idjengebergte.

Gedurende de dagen 28 t/m 30 September werd te Tamansari

aan de voorbereiding van de expeditie gewerkt.

1 October werd een begin gemaakt met het eigenlijke

onderzoek van het Idjengebergte.

In de eerste dagen werden verkenningen gedaan in het

Kawah-Idjen-Merapi complex. Ten dien einde werd vanaf

1 t/m 7 October in de Pondok Kawah-Idjen gebivaceerd

Het Kawah-Idjen meer werd twee achtereen volgende dagen

bevaren met het bamboevlot; de top van den G. Merapi werd

beklommen. De gegevens op dien berg verzameld, waren

van vrij groot belang, in betrekking tot de oplossing van

het caldeira probleem.

Van 7 t/m 22 October werd Gending-waloeh als uitgangs-

punt van de onderzoekingen gekozen. Id deze periode vail

de beklimming van de G. Papak, Pawenen, Blaoe, Rant:

en Tjilik. Een gedeelte van de rivierbedding der Banjoe^

Pait werd onderzocht. Tevens werd de noodige aandachi



geschonken aan de bijzondcr interessante kawahvormen van

de Leboeagoeng, Telagaweroeng en Kawahweroeng.

Ik mag hier niet onvermeld laten, dat ik de eerste dagen

van het onderzoek doorbracht in gezelschap van de Heeren

T. Ottolander en C. Bley, de eerste den aan alien wel-

bekenden planter van den oosthoek, de andere een niet

minder bekend planter uit Midden-Java. De Heer Ottolander

stelde mij bij die gelegenheid voor aan al zijn oude

kennissen, de vulkanen, van het Idjen-Plateau, terwijl de

Heer Bley bijzonder geslaagde fotopanorama's van het

gebergte vervaardigde.

Den 23 sten October vertrok ik naar Blawan, alwaar ik

gedurende eenige dagen gastvrijheid geuoot bij den Heer Geul,

admin istrateur der koffieonderneming Blawan-Kali Sengon.

Zelden werd mij zoo'n gul onthaal ten dee! als te zijnen huize.

Op speciaal verzoek van het Idjen-Comite heb ik hier

eenige dagen besteed aan het verzamelen van watermonsters

uit de vele alkalische bronnen, welke in de nabijheid van

Blawan, kings den loop der rivieren Kali-Sat, Banjoepait,

Banjoe-poetih on Kali-Sengon ontspringen. Verschillende

stukken van den rand van het bekende travertijnbekken

„het Djeding", werden naar Batavia, ter onderzoek opge-

zonden. Van af 26 t/m 29 October vertoefde ik weer
te Gending-waloeh. Gedurende deze dagen werd een onderzoek

ingesteld naar de gcologische structuur van den G. Pendil,

het noordelijk deel van den G. Djampid en den G. Lingker.

Gedurende de dagen 30/31 October en 1/2 November, was
ik ten tweede male te gast bij den Heer Geul op Blawan.

Het rivierstelsel Kali-Sat, Banjoepait, Banjoe-poetih, Kali-

Sengon werd nauwkeurig onderzocht. Ook werden weer de

noodige watermonsters genomen. Belangrijke gegevens om-

trent de natuur van den Kendeng-rug en het Blawan-Kali

Sengon bekken werden verzameld.

Den 3 e " November vertrok ik uit Blawan om een begin

te maken met den tocht naar den G. Raoeng via het zadel

Kendeng— G. Soeket, de G. Soeket en het zadel G. Soeket—
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G. Raoeng. De tocht slaagde volkomen, ofschoon we met

groote moeilijkheden te kampen hadden. Vooral het water-

gebrek eu de intensieve begroeiing der Soekethellingen met

braamstruiken, bleken bijzonder onaangename factoren, welke

echter niet te mijden waren. We hadden dagen dat we

maar 250 — 300 meter in hoogte vorderden. Den 7
en No-

vember (dus na 4 dagen) bereikten we den top van den

G. Soeket en den 9 en den top van den G. Raoeng. Dien nacht

werd gebivaceerd 300 m beneden den Raoengtop, onder een

overhangenden steenwand, door ons gedoopt „Sodong Raoeng".

Den 10en werd nogmaals de top beklommen. Telkens

weer kwam ik onder den indruk van bet grootsche schouwspel

dat zich, hier in het invvendige van den Raoeng-krater, aan

de oogen van den bezoeker vertoont. Dien zelfden dag

besloten we nog te trachten Pondok mantri te bereiken aan

het oude pad Soemberwaringin — Noordtop G. Raoeng gelegen.

We moesten zelf onzen weg zoeken door een wirwar van

ravijnen en steile hellingen, welke ons van het doel Pondok-

mantri scheidden. Maar ook deze tocht hebben we zonder

ongelukken volbracht.

11 November daalden we af naar Soemberwaringin en

12 November waren we weer in Blawan.

Van af 13 t/m 16 November werd het oostelijk deel van

den Kendengwand en van de Kali-Sengon kom onderzocht

tot aan den G. Ringgih. 17 November bracht me van af

Blawan langs de Kali-Sengon en Blaoe, over de vlakte

Pelalangan, naar de Banjoe-pait, van hier over Watoetjapil

en Gending-waloeh naar de veeteeltonderneming Djampid;

18 t/m 20 November werden gebruikt voor het onderzoek

van de onmiddellijke omgeving der onderneming Djampid

de G. Anjer, Melaten en Djampid werden beklommen, ook

volgde ik de loop van de S. Djampid tot ver in dit gebergte.

Den 21 sten November verliet ik Djampid en ging dwars

over den G. Anjer, Tambak en Genteng naar Gending-waloeh.

22 November werd nogmaals de G. Genteng onderzocht,

tevens volgde ik zijn lavastroom tot aan Watoetjapil.
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23 November daalde ik af naar Tamansari, alwaar ik gedu-

rende enkele dagen de gastvrijheid van den Heer Ottolandek

genoot. Die tijd werd in hoofdzaak voor het etiquetteeren

en verzenden der verzamelde gesteentemonsters gebruikt.

27 November vertrok ik opnieuw naar de Kawah-Idjen

om het onderzoek van dezen vulkaan voortte zetten. Enkele

dagen werden besteed aan het verrichten van loodingen en

het scheppen van watermonsters, terwijl een tocht rondom

den kawahrand, met begin en eindpunt de sluis, deze

onderzoekingen afsloten.

1 December was ik gedwongen weer naar Tamansari af

te dalen; een val op mijn knie, welke hevige pijnen in dit

deel mijner ledematen veroorzaakte, belette mij verder alien

arbeid. Gelukkig bleek de kneuzing niet van ernstigen aard

te zijn. 11 December kon ik weer te paard over den

Oengoep-Oengoep — Blawan bereiken.

Voor den 4eu keer vertoefde ik te Blawan, dit keer tot

en met 18 December. In deze periode, valt het onderzoek

van de rivierbedding der Banjoepait, vanaf het pad Gending
waloeh tot aan het pad Watoetjapil — onderneming Blaoe.

Verder werd de G. Ringgih beklommen en het overige deel

der vlakte Pelalangan onderzocht.

19 December begon ik met mijn tweeden tocht naar den

G. Raoeng. Mijn plan om in de kawah af te dalen en

rondom den mantel te loopen moest wegens verschillende

factoren, waaronder vooral den onwil der koelies terekenen

valt, opgegeven worden. Vanaf 23 t/m 26 December vertoefde

ik op den top. Verschillende metingen werden verricht. Ook
kwamen wij nog in oostclijke richting een heel eind verder en

bereikten het laagste punt van den kraterrand, van waaruit

men eventueel later een poging tot afdalen wagen kan.

29 December vertrok ik van Soemberwaringin, via Bon-

dowoso en Sitoebondo naar de suikerfabriek Asembagoes,

alwaar ik 30 December 's avonds aaukwam.

31 December werd besteed aan een onderzoek van den

benedenloop der S. Baujoepoetih, tot aan de sluis Leboeng.
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I Januari begon ik met den tocht door de Banjoepoetih

kloof. 6 Januari kwamen we in de tuinen van Kali Sengon

uit De tocht was bijzonder interessant maar erg vermoeiend;

verschillende dagen waren wo genoodzaakt door de smalle,

canonachtigebeddingteloopen.Hetopklimmentegeudensteilen,

400 m hoogen kloofwand, was eerder apen- als menschenwerk.

8 en 9 Januari werden gebruikt voor net onderzoek van

den Kendengwand.

II Januari nam ik voor goed afscheid van raijn gullen

gastheer te Blawan. Dien dag ging de tocht over Sempol

en Krepean naar Djampid.

12 Januari vcrtrok ik vroeg uit Djampid. Over Gendeng

waloeh bereikte ik den waterval van de Banjoepait, daar,

waar het pad naar Oengoep Oengoep afslaat. Thans volgde

ik den loop dezer rivier tot aan den Kawah-Idjen. Ook dit

was een vrij zware tocht, daarbij kwam dat het bijna den

geheelen dag flink regende. Des nachts bivaceerde ik op

den Oengoep-Oengoep, waar ik tot mijn groot geluk een

ambtenaar van den topografischen dienst aantrof ; zonder hem

had ik heel alleen onder den blooten hemel moeten slapen,

want al mijn koelies hadden me in den steek gelaten.

15 Januari vertrok ik uit Tamansari, mijn werkzaamheden

waren beeindigd.

Ik wil hier nog even vermelden dat het jaargetijde niet

bijzonder gunstig was voor het onderzoek. Het kon somtijds

dag aan dag regenen.

De door mij verzamelde watcrmonsters worden onderzocht

door den chemicus Dr. H. W. Woudstra. Ik geloof wel dat dit

onderzoek verrassende resultaten zal opleveren. Bij mijn terug-

komst te Batavia, werd mij vanwege het mijnwezen, direkt een

nieuwe opdracht verstrekt: een onderzoek naar de vermoede-

lijke oorzaken der aardbeving van Bali, welke dit eiland op

21 Januari van dit jaar zoo hevig teisterde. De uitwerking

der op het Idjen Plateau verzamelde gegevens, is daardoor

eenigszins vertraagd. Ten behoeve van het petrografische ge-

deelte van het onderzoek werden 150 slijpplaatjes vervaardigd.
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Ten slotte mag niet onvermeld blijven, de bijzonder groote

steun welke de Topografische dienst aan het onderzoek

verleende. Op speciaal verzoek wordt thans de opneming van

de voor de geologen bijzonder interessante gedeelten van

het Idjen plateau in de eerste plaats uitgevoerd.

Zooals boven reeds in Dr. Kemmerling's verslag vermeld

is, zijn de talrijke door hem verzamelde watermonsters

chemisch onderzocht door Dr. H. W. Woudstha, leeraar aan

de Koning Willem III Hoogere Burgerschool te Batavia.

Ten dienste van het klimatologisch onderzoek maakte

Dr. C. Braak, onderdirecteur van het Kon. Magnetisch

en Meteorologisch Observatorium, in den westmoesson van

1916/1917 een inspectiereis over den Idjen. Deze tijd van het

jaar was met opzet gekozen om een indruk te krijgen van het

klimaat in het natte jaargetijde, daar zijn vorige inspectiereis

in den oostmoesson had plaats gehad. Den 26sten Januari 1917

bezocht hij Assembagoes, het meteorologisch basisstation

aan den noordvoet, vervolgens de stations te Kajoemas en

Kalisat. Hij verbleef eenige dagen op het hoogland en reisde

over Gendeng Waloeh en Kawah Idjen naar het meteorologisch

station te Tamansari. Dit werd den 4den Februari geinspecteerd

en den volgenden dag het zuidelijk basisstation te Rogodjampi.

Door den Chef van den Topographischen dienst werd aan

een geoefend opnemer opgedragen een nieuwe en nauwkeu-

rige kaart op een schaal van 1:20.000 te vervaardigen van

het geheele Idjen-hoogland, tcrwijl later op verzoek van onze

commissie daaraan nog werd toegevoegd de opdracht tot het

samenstellen van een gedetailleerde kaart op eene schaal

van 1:5.000 van den inwendigen rand van den Idjen-krater.

Behoudens onvoorziene omstandigheden mag worden

verwacht, dat de in Januari jl. aangevangen opneming tegen

ultimo 1917 zal zijn voltooid. De metingen zullen worden

vastgelegd aan een aantal door driehoeksmeting te bepalen

punten, waarbij de punten, afkomstig van de vroegere triangu-

latie van Oupemans als grondslag zullen dienen.



Behalve de topographische kaart van het hoogland op de

bovenvermelde schaal van 1:20.000, zullen voor de verschil-

lende monografieen overzichtskaartjes op kleinere schaal

worden vervaardigd.

De Idjen-Commissie:

Batavia, Dr. W. van Bemmelen— voorzitter.

Mei 1917. A. van Lith.

T. Ottolander.

Dr. H. J. van Lummel— secretaris.



Over de seculaire variatie der aardmagnetische

declinatie, inclinatie en horizontale

kracht op en nabij Java

Dr. W. VAN BEMMELEN en Dr. J. BOEREMA.

In den loop van het jaar 1916 hadden wij gelegenheid

om de magnetischo elcmenten te bepalen op het rceerendeel

dor stations op Java, die gedurende de magnetische opneming

in de jaren 1903—'7 ') werden bezocht. Het voornemen

bestond om ook buiten Java stations te bezoeken en wel

voorloopig op een tweetal reizen naar Timor en rond Sumatra,

die ondernomen zouden worden met het hoofddoel de hoogere

luchtlagen nut halloas to bestndeeren. Dat voornemen moest

echter door vorsrhillende omstamliirheden opgegeven worden;

enkel kon de tweede van ons op een reis naar de Zuid

('hineesche zee het (Miami Seroetoe bezoeken.

Daar het onzoker is of het spoedig inogelijk zal zijn

waarnemingen in de Buitenbezittingen uit, te voeren, willen

we een bewcrking van de waarnemingen, op en bij .Tava

geilaan, voorloopig hicr publiceeren.

De waarnemingen zijn met dezelfde instrumenten en volgens

dezelfde methoden verricht als in 1903—7, maar het was

op de moestc stations niet inogelijk om de oude waarnemings-

plaats opniouw te bezetten. Bioscooptenten, ijzeren telefoon-

palen. voetlmllioide inlanders on dergelijke beschavin<rs-

producten verhinderden dat. In de ondervolgende lijst van

stations-nitkomsten zijn die stations met een sterretje

') Appendix 1 van de „Observations made at the Royal Magnetical

nd Meteorological Observatory at Batavia. Vol. XXX, 1907."

LXXVI 5*.
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voor het tijclvak 1905—1916 in kaart brachten, bleek het

dat, met do voorlichting die de lijnen van het vorige tijdperk

gaven, het mogelijk was dergelijke lijnen voor de thans

afgeloopen periode te trekken.

Deze lijnenstelsels zijn hiernevens opgenomen.

Het is niet onbelangrijk de twee stelsels van lijnen te

vergelijken. Voor de horizontale intensiteit blijkt de lijn

van nul-variatie zich weiuig verlegd te hebben, maar ten

noorden en ten zuiden daarvan is de variatie van teeken

omgekecrd; dus daar beeft de intensiteit resp. een max. en

een min. bereikt.

Op Java vermeerderde de intensiteit tusschen 1848 en 1876,

maar toeu in 1884 te Batavia begonnen werd met de

geregelde bepaling van de kracht, bleek die afuemende te

zijn en dat hield tot kortgeledeu aan.

Dat thans de zin der verandering weer omgekeerd is,

wordt door de volgende jaargemiddelden aangetoond.

Hor. Intensiteit Hor. Intensiteit

Jaar. te Jaar. te

Batavia. Batavia.

1902 0.36717 1909 0.36654

1903 0.36690 1910 0.36660

1904 0.36686 1911 36664

1905 0.36668 1912 0.36683

1906 0.36685 1913 0.36690

1907 0.36678 1914 0.36686

1908 0.36676 1915 — nog niet berekend

1916 0.36700 voorloopig.

Er blijft echter eenige twijfel ten opzichte van het jaar

van minimum over, omdat het in het 1910 noodzakelijk was

om de instrumentecle constanteu van de magnctische theodo-

liet nieuw aan te nemen en dat een sprong van 0.00028

C.G.S. eenheden in de basiswaarden heeft veroorzaakt.



Voor bovenstaande waarden is dat bedrag gelijkelijk over

de jaren 1902-1908 verdeeld geworden.

Ondauks dcze onzekerheid is bet toch vrij duidelijk, dat

de oinkecring' in seculaire variatie in hot jaar 1909 hecft

plaats gehad; voorts blijkt bet dat licelJava en nabijgelegcn

streken in die omkeering hebben gcdceld.

Voor de miswijzing der naald is de seculaire variatie

anders geweest; hier is een westelijke voortgang der lijnen

van gelijke seculaire variatie zeer uitgesproken geweest.

De nullijn, dus de lijn, die de plaatsen verbindt waar de

seculaire variatie in de miswijzing omkeert, sneed in het

tijdvak 1876—1905 de parallel van Batavia bij ecu lengte

ran 114V 2
° en bij een lengte van 110° in het laatste tijdvak

1905—1916 en wanneer wij een regelmatige voortgang

aannemcn, dan moet ze Batavia al in 1918 bereiken. Inderdaad

wijzen de jaargemiddelden op een naderende omkeering.

Oost. miswijzing Oostelijke miswijzing

Jaar. te Jaar.

Batavia. Batavia.

1902 1909 0°49\51
1903 0°59\69 1910 0°48'.T1

1904 0°57'.51 1911 0°47'.67

1905 0°54'.98 1912 0°47'.29

1906 0°54'.ll 1913 0°46'.44

1907 0°52'.21 1914 0°46'.16

1908 0°50\74 1915 — nog niet berekow
1916 0°46'.0 voorloopig.

Bij de seculaire variatie der helling van de magneetuaald

wordt niet zulk een omkeering ontmoet.

Ue jaarlijksche toeneming in de helling te Batavia bedroeg

in het tijdvak 1876— 1905: 9'.0 en nam sindsdien af tot o'.O

voor het tijdvak 1905—1916 en heel Java en naburige

streken deelen klaarblijkelijk in die afneming.

Kon. Magnetisch en Meteorologisch

Observatorium, Haiti via, Maart 1917.



HOOGE ZEE.

(Bericht ontrani/cn door tn^cltrnkotuxl ran het Nautisch

Instituut der K. P. M).

Den 9den Januari 1917, op een reis van Boela, Oostkust

Ceram, naar Balik Papan, bevond ik inij dcs avonds op een

gis 1 34' N. br. en 122 43' O.L. op de N. kust van Celebes

ter hoogtc van de Kwandang baai. Boven het land en in

het Noordcn regende het hard. De zee was kalm, doch

er liep een matige Xoordelijkc doming. De wind was

varie'erend, kracht 1 a 2. Plotseling te 9u.30m. namiddag

begon er een hooge nolle zee te staan, zeer woelig en

verward met groote krullen. Het idee was als zware branding

op een strand. Hecle stukken water vielen op het dek.

Het schip stampte zoo zwaar, dat de kompasroos van de

pen afwipte (Thomson's kompas).

Somwijlen kon ik niet over de zeeen heen zien, zulke dicpe

kuilen werden er gevormd (ooghoogte 4 M. b.w.). De grootste

stukken water kwamcn uit het Noorden. Het gehcel gaf een

angstwekkend iets en duurde van 9u.30m. tot 9u.45m. n.m.

Te lOti. n.m. was er geen zee meer. Te 12u. was elke

deining ook vrijwel vcrdwenen. De barometer stond te 8u. n.m.

7U0.5, temp. 26.5 C, tijdens het verschijnscl 760.7, temp.

26.5 C. en te 12u. 762.0, temp. 26.5 C.

Volgens de bestekken had ik dat etmaal een stroom van

2 zeemijl per uur om de west gehad.

w.g. P. Philipp.

Gezagvoerder A. P. C.



De maleische torenvalk (Cerchneis

moluccensis H. & J.).

Inlandsche naam: „Alap-alap".

Deze valk houdt zich op Java voornamelijk in de berg-

achtige streken op en wel bij voorkeur in open terreinen, zooals

velden,-ontginningen, thceaanplantingen enz. Hoewel volstrekt

niet tot de raenigvuldig voorkomende, bevederdc bewoners

van Java behoorend, is hij in sommige streken toch een alle-

daagsche verschijning, zoo b v. in de nitgestrekte inlandsche

tabaks- en maisvelden op de in Midden-Java gelegen bergeu

sindoro en Soembing. Dicht aancengesloten wouden mijdt hij

geheel, niaar houdt zich gaarnc aan de randen der bosschen

op, om van daaruit jacht op allerhand in het aangrenzende open

terrein levend klein gedierte te maken. Op bosch-ontginningen

beloert hij zijn prooi meestal op boomstronken zittend, doch

ziet men hem soms ook uit aanzicnlijke hoogte daarop neer-

storten. Wel een bewijs, hoe scherp zijn gezichtsvermorgen is.

Sprinkhanen. krekels en hagedissen vonnen zijn geliefkoosd

voedsel, doch versmaadt hij het ook niet een muis, spitsmuis

of een kleinen vogel als toespijs te nuttigen, hoewel hij

zich aan de laatste slechts uiterst zelden vergrijpt. Na den

maaltijd houdt hij gaarne een tijdje rust op een dorren tak

van een of anderen hoogen boom, die hem ook dikwijls

tot nachtverblijf dienen moot. Waar geen boomstronken,

boomen, palen, steenhoopen of andere verhevenheden in de

nabijheid aanvvezig zijn, die hem tot uitkijk kunnen dienen,

ziet men hem, evenals dit zijn europeesche neef, de torenvalk,

gewoon is te doen, van tijd tot tijd „biddend" in de lucht

„staan" en zoo zijn jachtveld afzoeken.

Men treft dozen valk dikwijls paarsgewijze, doch vaak ook

alleen, aan.

M. E. Q. Bahtels.

PaHr Datar.



Contactmetamorfe ijzerertsafzettingen in

Nederlandsch=Indie

p. h o v I Q.

Waar in onzen archipel toch tal van groote massioven

van dieptegcsteenten bekend zijn, is het wel opmerkeljjk

dat men in de inderdaad zeor uitgebreide litteratunr over

deze gowesten zoo wcinig dirccte beschrijvingen vindt van

door deze gesteenten veroorzaakte contactmetamorfose.

Een der redenen hiervan is dat de oudere onderzoekers,

die met deze contactzones in aanraking kwamen, voor de

door hen waargenomen verschijnselen welbewust een andere

verklaring gaven, terwijl de, met uitsluitend wetenschappe-

lijkc bcdoelingen uitgevoerde onderzoekingen van later tijd,

zich veelal in het oostelijk gedeclte onzer archipel bewogen

en bovendien meer de oplossing van problemen van meer

algenieen tectonischen aard ten doel hadden.

Toch vcrdienen deze contacten wel degelijk belangstelling,

zoowcl in wetenschappelijk als in technisch-economisch

opzicht. Had men er van den beginne meer aandacht aau

geschonken dan was waarschijnlijk het vraagstuk van den

ouderdom der verschillende granieten geen twistpunt meer

en had men daardoor tevens misschieu meer gevestigde

inzichten in den algomeonen bouw van het westelijke deel

van dit eilandenrijk. De mynbouw zou eerder don waren

aard van vele ertsafzettingen herkend hebben waarmede

zij haar voordeel had kunnen doen en waardoor haar

waarschijnlijk sommige teleurstellingen zonden zijn bespaanl

gebleven. Want het is een eigenschap van vele dezer

gesteentemassieven dat zij, waar daartoe gelegenheid bestond,
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een sterke verertsing van het nevengestecnte veroorzaakt

hebben waarbij een dikwijls bonte verscheidenheid van

waardevolle mineralen ontstond. Sommige dczer contact-

zones hebben daardoor een niet geringe belangstelling gowekt,

die echter, ondanks moeite en kosten aan het onderzoek

besteed, nog niet tot tastbare resultaten geleid heeft.

Het leek daarom niet ondienstig eens in een overzicht,

zij het ook in algemeene t-rokken, samen te vatten wat

omtrent een zeker soort van verertsing van deze contact-

zones bekend is. l)e keuze viel op de contactmetamorfe

ijzerertson, mede omdat deze ertsen zich thans in eon

hernieuwde belangstelling' mogen vcrheugen, maar vooral

omdat ze zoo algemeen verbreid zijn terwijl zij tevens dc

gelegenheid bieden andere mineralon tor sprake te brengon.

De van Gouvernementswege in deze gewesten uitgevoerdc

niijnbonwkundig-geologiscbe onderzoekingen kregen de gele-

genheid omtrent twee van deze contactzones nicer uitvoerige

gegevens te verzamelcn. Deze mogen eerst besprcking

vinden om daarna eenige anderc ijzercrtsafzettingen aan de

hand van wat daaromtrent in de litteratnur en rapporten

bekend is, de revue te latcn passeeren.

De eene van de hier bedoelde contactzones is die van de

Salo-Talimbangan '), een linkerzijtak van de Salo Maiting die

weer een der bronrivieren van de Salo Sadang is, in het

hartje van Centraal Celebes, ± 12 K.M. hcmelsbreedte

X.W. van de afdeelingshoofdplaats Rante Pao. De bcek

ontspringt op de noo'delijke uitloopers van de Boentoe

Sesean (2176 meter), die de peter van de z.g. Seseanfor-

matie is geworden. Deze Seseanformatic bestaat in haar

bovenste gedeelten uit een zeer grof klastisch materiaal

van andesietische geaardheid— met opmerkelijk groote augiet-

kristallen — met enkele tusschengeschakelde tufbanken en

daaronder uit mariene tuffen en kleileien, enkele breccieuse

bankcn en tusschengeschakelde kalksteenlagen.

') Onderzocht door den mijningenieur J. van der Kloes.
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Aan de hand van de in deze lagen aanwezige foraminifeeren

achtte Dr. L. Rutten een eocoenen ouderdom voor deze

lagen waarschijnlijk, de mogelijklieid openlatende dat ze

jonger zijn.

Door net relief van het terrein (de beek stroomt ter

plaatse van de ertsafzettingen van N.O. naar Z.W.) in

verband met de richting en helling der gesteenten, die

hier ongeveer O.X.O.— W.Z.W. moet zijn, met helling naar

het Z.O., komen in het dal van de s° Talimbangan deze

onderste lagen voor den dag op de lagere gedeelten van

den linkcroever en op de heuvelruggen en berghelliugen

van den rechteroever terwijl het overige terrein links van

de beek door de andesietische breccie wordt ingenomen.

De valleibodem, met een smalle strook langs den linker-

en een breederc partrj op den rechteroever, bestaat uit

stollingsgesteenten van een granodiorietisch magma: zure

diorietcn en annexe porfierische modificaties. Waarschijnlijk

zal men in deze gesteenten wel een randfacies mogen zien

van het groote granietmassief dat door Abendanon op eenige

kilometers noordelijk wordt aangegeven '). Men heeft hier,

afgezien van de ijzerertsen, in het klein, dezelfde geologische

verhondingen als meer westelijk bij Sassak 2
). Door de

instrusic van het grano-diorietische magma zijn de onderste

lagen van de Sesoanforinatie gemetamorfoseerd : de kleileicn

tot bioticthoornrots, met een weinig toermalijn; in de kalk-

steenon, die wit en kristallrjo geworden zijn, hebben zich

vooral kwarts en epidoot (epidootrots) ontwikkeld. Voorts

vindt men als contactmineralcn nog aetinolieth en granaat.

Ertsdagzoomen komen voor op een groot aantal plaatsen

langs de grens van het intrusief met de sedimenten. Op den

linkeroever ligt een groot aantal bij elkaar over een lengte

') E. C. Abendanon: Geo!, en geogr. doorkruisingen van Midden-

Celebes; atlas.

2
) Vergelijk : Mr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht:

Bijdr. tot de geol. van Centraal Celebes. Jaarboek v/h Mijnwezen

1914; Verhandeling 2e gedeelte.
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van ± 500 meter; op den rechteroever zijn ze meer ver-

spreid; een der outcrops kon daar echter over een lengte

van 140 meter worden vervolgd. Deze dagzoomen kunnen

in twee series worden geraugschikt overeenkomende met twee

kalksteeulagen die gescheiden zijn door een pakket lciachtige

gesteenten; de bovenste laag kan soms een dikte van 15 meter

bereiken, de onderste laag is 2 a 3 meter dik. Uit sommige

waarnemingen zou men willen besluiten, dat de verertsing

zich, in horizontalen zin, in den kalksteen tot den niet

onbelangrijken afstand van 100 a 150 meter heeft uitgestrekt.

Men moet echter met deze conclusie eenigszins voorzichtig

zijn omdat het stollingsgesteente buiten het eigenlijke massief

hier en daar ook gangvonnig door het sediment schijnt door

te breken, waardoor men natuurlijk ook contactwerking heeft

kunnen krijgen, die zich dan op eenigen afstand van de

hierboven bedoelde gesteentegrens beviudt.

Het ertsmineraal is magnetiet. Ondanks dezelfde mine-

ralogische samenstelling heeft het erts van verschillende

vindplaatsen toch een afwijkende habitus. Soms vormt het

de gewone „derbe" massa's; elders bestaat het uit een

agregaat van zeer kleine (0.15 m/m.) korreltjes, soms, maar

niet altijd, met een weinig kwartsmatrix ertusschen, en voelt

dan aan als zandsteen. Een eigenaardige modificatie is die

waarbij het ertsmineraal een plaatjosachtige strnctuur heeft,

zoodat men op het eerste gezicht aan ijzerglans denkt

Schoofvormige groepen van deze plaatjes, die groepsgewijs

in alle richtingen door elkaar gegroeid zijn, zoodat slechts

enkele scherphoekige tusschenruimten ovcrblijven, vormen

het compacte erts. Deze tusschenruimten worden opgevuld

door kristallijne kalk, door pyriet of door beide. Bij onderzoek

bleken deze plaatjes te bestaan uit blaadjes haematiet omgeven

door een mantel van uiterst fijnkorrelige magnetiet. Echte

haematiet in dezelfde plaatvormige individuen vindt men

ook wel in kleine nesten in het nevengesteente.

Een — uiterlijk althana — fraai erts komt voor op een

der vindplaatsen op den linkeroever; de kalksteen is hier
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niet in zijn geheel of onregelmatig maar laagsgewijs door

de magnetiet verdrongen zoodat 2 a 3 millimeter dikke

banden van dit mincraal regelmatig afwisselen met even

dikke laagjes die nit pyriet en kwarts bestaan. Deze

pyriet is door een latere miueralisatie in het erts ge-

koinen en heeft toeu de plaats van den kalksteen tusschen

de magnetietbanden ingenomen. Met de pyriet is tevens

wat koperkies medegekomen. Men treft deze sulfiden

bijna overal in het erts aan: soms als kleine van erwt-

tot vuistgrootte partijtjes of als dunne, min of nicer

grillige snoertjes en adertjes, onregelmatig er in ver-

spreid — waarbij men soms pyrietkristallen van meerdere

centimeters grootte tcgenkomt, ook in kwartsuesten en kleine

gangetjes in bet erts of er buiten in het — echter altijd

metamorfe — neveng'esteento, waarbij de kwarts — om een

beeld te geven — koraalachtige massa's van elkaar in alle

richtingen kruisende tot V/ 2 cm. grootte kristallen vormt

met pyriet in groote cubi. Bij analyse van dergelijke pyriet-

en koperkieshoudende crtspartijen bleken deze altijd in

meerdere of mindere mate goud en zilver to bevatten, een

feit waarop hier do aandacht gcvestigd wordt in verband

met hetgeen later volgen zal. Inderdaad was Salo Talim-

bangan bij de Toradja's dan ook niet bekend als ecu

ijzerertsafzetting maar als een goudvindplaats en werd als

zoodanig aangewezen. Ook monsters waarin geen sulfiden

meor te bekennen waren en die, volgens analyse, slechts

bestonden uit magnetiet en, door verweering, gedeeltelijk

daaruit ontstane haematiet, bleken edele metalen te bevatten,,

wat het geredelijkste te verklaren is door aan te nemen
dat daaruit de sulfiden door verweering verdwenen zijn

waarbij zij hun goud- en zilvergehalte achterlieten, wat

dus de algemeeue verspreiding der sulfiden in het erts

bevestigd.

De tweede groep van contactmetamorfe ijzerertsafzet-

tingen die van Gouvemementswege nader zijn onderzocht,
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zijn die van den Bt. Eajah, op de grens van Djambi en

Palembang l

).

De Bt. Rajah is een niet zeer breed, ongeveer 6 K.M.

lang\ in N.W.—Z.O. richting gestrekt massief, van een licht-

kleurige biotiet-hoornblendegraniet van middelgrove korrel,

aan den rand omgeven door een donkere, fijnkorrelige mantel

van een gesteente met overheerschende hoornblende, waaruit

de kwarts soms geheel verdwijnt zoodat overgangen naar

hoornblendesyeniet ontstaan. Deze graniet vormt een intrusie

in een sedimcntair gesteentepakket bestaande uit een concor-

dante afwisseling van kleileien, kalksteenlagen, tuffen en

breccies van diabaasmateriaal, diabaasbanken, grauwacke-

breccien en grauwacke-zandsteenen 2
). Deze z.g. Rawas-

formatie wordt, hoewel er hier geen fossielen in werden

gevonden, geacht tot het mesozoieum te behooren — waar-

schijnlijk, althans gedeeltelijk, jura — op grond van petrcfacten

door Dr. Tobler in soortgelijke gesteenten in Djambi

gevonden.

Door het contact met den graniet zijn de kleileien veranderd

in phylliet en andalusiet-hoornrots, de kalksteenen in marmer
en dicht bij het contact in een granaatrots bestaande uit

groenachtiggele, zelden bruine, concentrisch-schalige grossu-

laar waarbij grauwgroene diopsied, witto tot lichtrose

wollastoniet in langstralige agregaten en donkergroene epidoot

benevens plaatsclijk meer overvloedig concentrischschalige

kwartsktistallen en soms ijzcrglans in rosetvormige agregaten

(Eisonioson). Bij vcrweering wordt de granaat tot een

dichte donkerbruiue massa. soms ook tot een zilver- tot

groenachtig wit glimmerachtig materiaal.

') Onderzocht door Dr. Dieckmann.
2
) Zie C. Moerman; Verslag van een geol. mijnbk. Verken-

ningstocht in een gedeelte der residenties Benkoelen en Palembang,
Zuid Sumatra, Jaarboek Mijnwe/en, 1915 Verh. le ged.
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De ijzerertsen hebben zich afgezet in dozen granaatrots.

Er werden drie dagzoomen bckend, die bij een lengte van

15— 20 meter en een breedte van 5— 10 meter ongeveer

4 a 5 meter boven het maaiveld uitsteken; een ondcrzoe-

kingstunneltje dwars op een dezer erstlichamcn gedreven

stond over een lengte van 15 meter in erts. Bij deze outcrops

vindt men eluviale ertsmassa's in den vorm van een bedekking

van de pematangs met losse blokken waaronder van aanmer-

kelijke grootte. Ook op een paar andere plaatsen komen
nog van dergelijke blokkenvelden voor, die door hun lang

gestrekten vorm den indruk van groote, verbrokkelde

dagzoomen maakten. Door het drijven van een paar tunneltjes

blcek echter hun oppervlakkige ligging.

Tevens gaven doze tumit'lt jt-s nit >luitsel over do w ijze waarop

het erts in den granaatrots voorkomt. Xa ca. twintig meter

granaatrots doorbroken te hebben kwamen ze in den graniet.

Erts werd er slechts in aangctroffen in den vorm van nesten

die bij uitzondering tot ca. een kubieke meter groot warcn.

Het erts komt dus voor in kleinere en grootere partijen

versprcid in den granaatrots, waarvan de belangrijkste die

zijn waarvan hiervoor de afmetingen van de outcrops aange-

geven ziju. Ruim gerekond worden deze ertspartijen geschat

ongeveer het vierde gedeelte van het volume van den

granaatrots in te nemen.

Het ertsmineraal is weer magnetiet met een zeker gehalte

aan haematict, iu „derbe", tanielijk grofkonvlige massa's.

Ook bier hecft een twoede stadium van mineralisatie sull'iden

aangebracht: pyriet en koperkics.

De koperkies vindt men in kleine partijen en enkele

en ook in het ijzererts en in, overigens onbeduidende,

gangtjes van grofkristallijne, soms amethyst-kleurige k\vart>

in den granaatrots, den andalusiethoornrots en ook in den

graniet. Voorts vindt men er ook loodglans in en werd

ook een kleine gang gevonden mot zwarte, sterk ijzerhoudende

zinkblende.



78

De loodglans hecft cen nict onbelangrijk zilvergehalte

terwijl dc koperkies iu vrij hooge mate goudhoudend is;

de pyriet bevat slcchts een weinig zilver.

Behalve kwartsgangetjes met sulfiden vindt men er ook

met donkere toenualijn in radiaalstralige agregaten, waarin

een gering tingehalte kon worden aangetoond. Ook het

ijzererts zelf bevat tin; in een monster, afkomstig uit den

tunnel op een der ertslichamen gedreven werd een gehaltc

van 0.03% aaugetoond. Hierin zal men de oorsprong moeten

zoeken van het metallische tin dat als kleine pailletten in

het gruis van de Rawasrivier voorkomt. Tinsteenkorreltjes

werden ook gevonden bij het verwasschen van materiaal van

de hiervoor geuoemde eluviale afzettingen.

Dit verwasschen had plaats in verband met het goud-

gehalte ervan. Evenals de Talo Talimbangan stond ook de

Bt. Rajah als een goudvindplaats bekend en werd als zoodanig

door de inlanders ontgonnen.

Wie zelf wel eens naar goud „gedoelangd" heeft, althans

op Sumatra, zal van zijue inlandsche hulpkrachten wel

gchoord hebben dat zij de aanwezigheid van rolblokjes van

haematietin het grind als een gunstige aanwijzingbeschouwen.

In Djambi althans is dit het geval en ook iu Atjeh. Fennema *)

vermeldt dat in Tapanoeli deze haematietrolsteentjes „Kawan

mas" 2
) genoemd worden en inaakt de opmerking dat men

daarbij niet noodzakelijk aan een te sainen voorkomen op

de oorspronkelijke vindplaats behoeft te denken. Hij voegt

er aan toe dat hetgeen wij in dit opzicht omtrent ijzererts

weten, dit zelfs tegenspreekt. Waarschijnlijk is dit een

antwoord aan P. van Dijk 3
), die reeds vroeger in dezelfde

') R. Fennema; Top.

gedeelte van het Gouvernei

wezen 1887 W.
2
) Kawan — makker, metgezel; mas= goud.

3
) P. van Dijk

; Inleiding tot de geologic van Sumatra's West-

kust. Nat. Tijdschrift v. N.-I. dee! 22.



streok hetzelfde verM-liijnsel opnierku\ en van inecniiiir was

dat het hoogst belangrijk zou zijn te weton in welk wrb;nid

daar (cl.i. in de door hem bezochte inlandsche placerontgin-

ningen) goud en ijzer tot elkaar staan.

Xa hctgeen hiervoor is medegodeeld omtrent het voorko-

men van edele metalen in do contactzones is dit vcrband

niet twijfelachtig meer. Het is de verdienste van Dr. W.
Dieckmann, die het onderzoek aan de Bt. Rajah leidde, de

herkomst van het goud in stroomafzettingen van het Rawas-

gebied en van Djambi nit de contactzones van graniet-

massieven aangotoond te hebben ]

). Het mag op het eerste

gezicht verwondering wekken dat, waar de koperkies, waaraan

het goud in deze zones gebonden is, toch maar in geringe

hoeveelheid voorkomt, als een niet al te overvloedig mineraal

in onbeduidende kwartsgangetjes en -nesten en hier en daar

ingestrooid in het gestcente. nit deze contacten toch meer
of minder belaugrijke placers ontstaan kunnen. Men behoeft

zich echter slechts voor te stellen welk een enorme hoeveel-

heid gesteente de contactzone van zelfs een klein graniet-

massief bevat. Bij een matige schatting komt men voor de

Bt. Rajah reeds tot een hoeveelheid van 10.000 millioen ton

contactgesteentc dat aan verweering en erosie ten offer

gevalleu is. Een goudgehalte van dit gesteente ter waarde

van een fractie van een cent per ton is reeds genoeg om
de totale hoeveelheid goud, die er in aanwezig was, vele

millioenen guldens te doen beloopeu, een bedrag dat voldoende

is om, wauneer de verdere omstandigheden medewcrken,

placers te vormen van eenige belangrijkheid.

Het spreekt wel van zelf dat niet de ijzerertsen de

conditio sine qua non zijn, maar de koperertsen. Uit contact-

en uitgewerkte verhandeling over deze goudafzettingen va
i van den heer Dieckmann zal in eender eerstvolgendedeelei

: Jaarboek van het Mijnwezen verschijnen.



zones waarin gcen ijzerertsafzetting heeft plaats gehad, doordat

het element niot emaneerde, zullen natuurlijk evengoed

gondalluvionen kunnen ontstaan zijn.

Aan de haematietrolblokjes heeft men echter altijd op het

terrein een gemakkelijk herkenningsteeken en wordt al

dadelijk de weg gewezen in welke richting men naar mogelijke

verdere dergelijke placers to zoeken heeft, terwijl men zich

geen illusies zal maken omtrent de aanwezigheid van gouderts-

gangen in het brongebied.

Het zal misschien de aandacht getrokken hebben, dat bij

de alluviouen steeds sprake was van haematiet rolsteentjes,

terwijl als het voornaamste ertsmineraal van de ijzerafzet-

tingen magnetiet genoemd word. Men is geneigd en gewoon

de magnetiet, die men overal in beek- en rivierzand in onver-

anderden toestand terugvindt, als een zeer bestendig mineraal

te beschouwen waarop do atmosfeer geen merkbaren iavloed

nitoefent, en zou dus in de placers rolstecneu van dit erts

verwachtcn; dat men in plaats daarvan haematiet vindt kan

zonder een nadere toelichting dus eigenlijk moeilijk als een

bewijs van de hierboven aangegeven ontstaanswijze van dcze

stroomgoudafzettingen gelden.

Het ontstaan van haematiet onder den invloed van de

atmosfeer als secundair mineraal nit magnetiet is een vraag-

stuk waarmede men zich ecrst in de laatste jaren heeft

bezig gehonden. In do eerstc uitgavo van zijn „Untersnchnng

und Bewertnng von Erzlagerstatten" zegt P. Kriscii nog

biudingen zijn, ze geen neiging hebben tot sccundairc

verandering. Het valt buiten het bestek van dit opstel om
nader op doze kwestie in te gaan. Er moge mode volstaan

worden hicr het feit te constateeren en met een Tndisch

voorbeeld te illnstreeren.

Een der drie hierboven vermelde primaire afzettiugen van

de Bt. Rajah werd op eenige diepte onder do oppervlakte

i



door eeu tunnel doorbroken. Een monster van

dezen tunnel gaf do volgeudc sainenstelling:

Fe 2 3 73,78 %
Fe 24,27 „

Ah 3 2.2

sp.

Hioruit laat zich berekeuen dat dit erts bestond uit:

Magnetiet 78,15 °/

Haematiet 19,9 „

Gedeeltelijk moge dit haeniatiet-gehalte een gevolg van

venveering ziju, voornainelijk zal het echter in priinairen

vorin aanwezig zijn; in het monster toch was, hoewel in

zeer geringe mate, pyriet op te merken en het lijkt plausiebel

dat voor den invloed van atmosferische agentien dit mineraal

eerder zou bezweken ziju dan de magnetiet. 't Is 00k mogelijk

gedeelte van de haematiet uit pyriet outstaan is.

Een analy:

eluviale afzetting gaf

he! een vlak daarbij gelegen

Fe, 3 85,56 °/

Fe 7,68 „

Ah 3 3,45 „

Si 0, 1,76 „

P8 5 0,08 ,.

gloeiverlies 1,01 „

Zoodalt dit erts bestaat uit:

Magnetiet 24,72 %
Haematiet ^ 68 n

boneveus 1 een weinig limoniet. Er is dus ongeveer 3 /_ meer

haematie t in aanwezig en ^ 3 van de magnetiet van het

versche erts.

Thans mogen eeuige afzettingen, die in de litteratuur

vermeld worden aan eon korte beschouwing worden onder-

worpen.



Een der vollodigste hesehrrjvingen van een ijzerertsafzet-

ting wordt gegeven door Dr. R, I). M. Verbeek '), en wel

van die van den Goonoeng Besi aan den weg van Fort van

der Capellen naar het meer van Singkara.

Het bovenste gedeelte van den berg bestaat nit kalksteen,

waaronder schilferige niergelgesteenten liggen met tusschen-

gesehakelde hardere, mergelachtige kalksteenbanken. Aan den

oost- en den westflank van den berg, dus aan weeiszijden

van den kalksteen, komt een strook van deze leigesteenten

voor den dag. Zoowel aan den oostkant als aan den westkant

wordt deze lei aan de buitenzijde begrensd door een stolliugs-

gesteente dat door Veiibeek eerst augietporfier. later diabaas

genoemd is. In het znidoosten sluit aan den kalksteen

syeniet aan of syeniet-graniet, in elk geval een granietisch

gesteente, waarvan een parti] aan de zuidoosthelling te

midden van den kalksteen voorkomt.

De kalksteen waaruit de top van den berg bestaat is bijna

overal zuiver wit of grijswit van kleur en geheel kristallijn

van fijnkorrelig snikerachtig tot grofkorrelig. Versteeningen

bevat deze kalksteen niet tcrwijl dezelfde kolenkalksteeii van

den, op eenigen afstand gelegen, bijna gelijknamigen Boekit

Besi, daarvan wemelt.

De leiformatie is aan den westkaut normaal zooals hier

boven beschreven. Aan de oostzijde echter bestaat ze uit

compacte licbt- of groengrijze kiezellei, terwijl daar in plaats

van de tusschenliggende mergelachtige kalksteenbanken,

buitengewoon hardc banken van granaatrots voorkomen.

De kristallijne kalksteen waaruit de fossielen verdwenen

zijn, de kiezellei en de granaatrots wijzen alle op contact-

metamorfose. Deze metamorfose moet veroorzaakt zijn door

den graniet en niet door den diabaas, daar ze alleen aande

oostzijde van den berg optreedt en niet aan de leiformatie

») R. D. M. Verbeek. IJzererts bij den Goenoeng Besi, in de

nabijheid van Fort van der Capellen, afd. Tanah Datar, res. Padang-

Jaarboek Mijnwezen 1877. I.



van do westzijde is waargcnomon hoowcl dcze toch ook

onmiddellijk door diabaas begrensd wordt. Aan den Bockit

Besi waar wel diabaas in omniddellijkc aanraking met den

kalksteen werd waargenomen en geen graniet voorkomt, heeft

de kalksteen blijkbaar geen contactmetamorfe verandering

ondergaan.

Het mag eonigszins overbodig lijken dat liier de kwestie

waardoor het contact is veroorzaakt, zij het ook vluchtig,

wordt aangeroerd. Het is echter eon zaak van belang

in verband met de vraag omtrent den ouderdom van de

granieten.

Y
t
ekbeek zelf was toen ter tijd eeu anderc zionswijze

tocgedaan wat moge blijken uit een aanhaling uit ziju werk
Sumatra's Westkust:

„Bij Tiembooloen eindelijk is de kalksteen op de grens

„met hoornblendegraniet in granaatrots omgezet, door

„vloeistoifen die daar na of tijdens de eruptie der diabazen

„circuleerden. De omzetting is dus niet op rekening van
„den graniet to stellen".

In de contactzone aan don oostkaut van den Goenoeng
Besi werduu twee afzettingen van ijzererts gevonden.

De noordelijkste ligt in de kiezellei dicht bij (op?) de

grens met kalksteen en bestaat uit fijnkristallijne ijzerglans

met een geringe hoeveelheid koperkies en malachiet. Door
ecu iralerij werd een dikte geconstateerd van 2 meter.

Het zuidelijke voorkomen ligt in den kalksteen, heeft aan

de oppervlaktc een dikte van 15 meter en kon over een

lengte van 50 meter aan de oppervlakte worden vervolgd.

Xaar do diepte vcrmindert de dikte snel en bedroeg in een

op de afzetting gedreven tunnel nog slechts een meter.

Wat nu de aard dozer afzettingen betreft: Verbeek
beschouwt ze als ..werkelijko gaugen" (Sumatra's Westkust

p. 565) en het is klaarblijkelijk dat hij daarbij, geheel in

modernen zin, aan thermale gangen denkt, Zijne opvatting

omtrent het ontstaan der granaatrots bracht dit van zelf

mede.



Waar editor hier aan do granaatrots eon andero o

wijze wordt toegesehrcven, zal men, overeenkomstig daarmede

ook voor de ijzorertsafzettingcn, een contactmetamorfen

oorsprong nioeteu veronderstellen.

In de Padangsche Bovenlanden zijn ook nog op andere

plaatsen ijzerertsen aangotroffen. Het is niet de bedoeling

die verschillende vindplaatsen hier, waar het meer te doen

is om een overzicht van de verspreiding over den archipel

te geven, met voorbeelden voor verschillende streken, nader

te bcschrijven. Bijna altijd vindt men de aanwezigheid van

pyrieten er bij vermeld, meestal ook van kopermineralen

soins ook van loodglans (Batoe Meudjoeloer). Echter zijn

niet alle ijzerertsen in doze streck contactmetamorf. De afzet-

ting van Soengei Lassi, bij K.M. 142,9 aan den spoorbaan

naar Sawah Loento, bleek, bij een kort geleden ingesteld

onderzoek '), een gcvolg van magmatische differentiate in

een gabbro-gesteente te zijn.

Op een voorkomen moge hier nog, om de zuidelijke

ligging, de aandacht gevestigd worden. Volgens de beschrij-

ving van Veebeek vindt men, in hot gebergte dat zich op

den rechterocvcr van de Batanghari vcrheft, dicht bij hare

satnenvloeiing met het riviertje Gandoeng, tnsschcn Aer

Dingiu (zuid van Alahau Pandjang) en Lolo, niet ver van

eerstgenoeinde plaats, een heuveltje dat bestaat uit klei waarin

naast talrijke rolblokken van graniet en kwartsdiorict ook

enkele blokken van magneetijzererts ter grootte van een

vuist tot een hoofd, voorkomen. Dergelijke rolblokken zijn

in het zuidelijke schiefergebergte ook op andere punten

gevonden, zonder dat het mogelijk was de oorspronkelijke

ligplaats met zekerheid aan te wijzen. Vekbeek acht het

waarschijnlijk dat de stukken afkomstig zijn van lensvormige

insluitsels in de oude schiefers. Het wil echter schijnen dat

') Door de« mijningen



het voorkomen ervau in gezelschap vau granodiorietische

rolsteenen de mogelijkheid openlaat dat ze herkomstig zijn

van eontactmetamorfo afzettingen.

Na hetgeen hiervoor is medegedeeld over het voorkomen

van haematietrolstukken in goudplacers in het Tapanoclische

zal men ook in dit gewest contactraetamorfe ijzerertsafzettingen

verwachten. P. van Dijk beschrijft er cen die men waar-

schijnlijk wel tot dit type zal hebben tc rekenen.

„Ongeveer Vj2 paal noord van Moeara Sipongi komt de

„erts op twee plaatsen, in koffijtuinen even aan den dag.

„De stukken erts die, als keijen in cen grintwcg, hun

„afgerond opporvlak even boven den bodcm doen uitsteken,

„zijn zcer rijk. De erts is grootondeels magnetisch, fijnkorrelig

„en zeer zuiver op de breuk. Enkele stukken zijn meer

„bladerig gckristalliseerd en met bruinijzererts gemengd.

„I)e beide vindplaatsen liggen op een afstand van 300 ned.

„ellen oost en west van elkaar en staan zeer waarschijnlijk

„in de diepte met elkander in verband.

„Vlak tegen dezen ijzererst sluit zich zuidelijk kalksteen

„aan. Deze komt in groote onregelmatige stukken als massa-

gesteente aan den dag.

„De kalksteen is wit, zeer zuiver, grof gekristalliseerd en

„met cellen".

Van een plaats 2 1

/, a 3 K.M. hemclsbreedte Z.Z.O. van

deze ijzerertsafzettingen beschrijft van Dijk een vindplaats

van kopererts. Dit erts bestaat uit „aardachtigc" kwarts

waariii malachiet ^n koperpyrict en ligt in vcrweerdc graniet

(syeniet).

Ook Fexne.ua spreekt van con ijzerortsufzetring ten Noorden

van Moeara Sipongi en zcgt daarvan dat groote stukken

bestaaude uit fijnkristallijnen ijzcrglans met een weinig

magnetiet dicht langs de grens van de oude schiefers met

graniet liggen. Het is niet onwaarschijnlijk dat beide dezelfde

afzetting bedoclen. In elk geval zullen ze niet ver van elkaar

liggen en beide tot de contactzone behooren van den zelfden
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graniet waarin de kwartsgang met kopererts voorkomt. Deze

gang werd door Fennema niet ternggevonden daar ze, bij

oen omlegging van den weg, weggegraven was; ze kan dus

slechts van gcringe afmetingen geweest zijn.

In de verslagen der Algemeene Exploratie Maatschappij

over de jaren 1908 t/m 1911 vindt men uit Tapanoeli mede-

deelingen omtrent afzettingen van ijzererts die ongetwijfeld

tot het contactmetamorfe type te rekenen zijn. Zoo vermeldt

het Jaarverslag over 1909 dat aan de Oeloe Aek Sorik in

de vergunning Xo. 26 (een kaart waarop de terreincn waarop

deze maatschappij werkte zijn aangegeven vindt men in het

verslag over 1908), ijzei'ertsen voorkomen benevens kalksteen,

koperpyrieten en -carbonaten en zinkblende. Door een onder-

zoekingsgalerij „vond men bij het doorsnijden van den

„ijzerertslaag midden daarin over een breedte van 30 voet

„een goud- en zilverhoudende koperertszone". De mededee-

lingen zijn niet zoo vollcdig dat men een holder beeld van

de geologische verhoudingen krijgt, niaar uit een zinsnede

blijkt toch de aard der afzetting duidelijk genoeg: „Het

„schijnt, dat er zich bij het contact van de calcietzone en

„de instrusieve eruptieve gesteentcn veel ferro-magnesia

,,mineraal gevormd heeft, zooals het bestaan van vele granaat-

„en waarschijulijk spinelkristallen, die gevonden werden in

,,verbinding met de ertslichamcn on voornamelijk met de

„koperpyrieten, getuigen" (jaarverslag 1910).

Omtent de afzetting van de Aek Horsik, deelt het jaar-

verslag over 1911 mede, nadat in het vorige reeds vermeld

was dat in dit terreiu graniet en kalksteen voorkomen,:

„Rondom het ertsvoorkomen strekt zich langs de granietzone

„een granaat-epidoot contactgestcente uit".

Tijdens do eerste mijnbouwkundiggeologische verkenningen

vanwege het Mijnwezen in Atjeh ') ingesteld, werden in het

landschap Lhong op de Westkust alluviale gondaf/cttiu-i'ti
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onderzocht. Volgens mededeeling van de bevolking zijn

daar de goudhoudende gronden te hcrkonnen aan kleine

zwarte steentjes, die bij analyse uit haematiet bleken te

bestaan. In de Aloer Pantan Reta (of Pata?), een zijtak

van de Kroeeng Geunteut, liggen groote blokken ijzererts

met magnetische eigenschappen en, zooals de rapporten

vermelden, een „kern van pyriet".

In het henvelland dat door deze beek doorstroomd wordt

en dat voornamelijk uit kalksteen bestaat, werden graniet

en granaatrots aangetroffen alsmede kiezelschiefer. In het

granaatgesteente komt magnetiet en pyriet voor welk

laatste mineraal op enkele plaatsen, afgaande op plaatselijke

malachietvonning, koperhoudond bleek. Monsters van het

granaatgesteente bevatten sporen goud en zilver, die van de

koperboudende pyriet eenige grammen van beide metalen

per ton. Overal in dit heuvelland, ten noorden van

do beek werd veel ijzererts aangetroffen of toonde de

magneetnaald duidelijke afwijkingen, die vooral vrij groot

was ten N.O. van een, gle goeha Tanoh genaamden,

heuvel.

Bij de kampong Kroeeng Kola, noordelijk van de Kroeeng

Geunteut werden koperboudende kwartsgangen gevonden

waarvan een monster, bij een kopcrgehalto van 0.3%, 13 gram

goud en 15 gram zilver per ton essaaieerde.

Ook meer zuidelijk tusschen de rivieren Bentaroe en

Poeding komen alluviale goudafzettingeu voor met haematiet

rolsteentjes. Op de, uit kristaliijnen kalksteen bestaande

berghellingen ten oosten van deze placers vindt men blokken

ijzererts, soms met pyriet, die dan sonis in belangrijke mate

goudhoudend is.

Men herkent in de hier, aan de hand der rapporten

gegeven beschrijviug geheel hetzelfde beeld als b.v. van de

Bt. Rajah gegeven is: eon door granietiutrusies geminerali-

seerd gebied waarbij in den kalksteen coutactmetamorfe

afzettingen van ijzererts met pyriet en kopererts gevormd

zijn met bijbehoorende goud-alluvioneu.



Van de tot nog toe op Sumatra, bekend geworden

afzettingen van ijzerertsen, zijn die van de Lampongsche

districten wel de belangrijkste.

Ze zijn beschreven door Dr. J. Elbert en door den (toen-

maligen) Bergreferendar R. Muller-Herrings, terwijl men

ook nog eenige mededeelingen vindt in de gepubliceerde

verslagen der Lampongsche exploratie-maatschappij
]

)-

De meeste en oogenschijnlijk belangrijkste afzettingen

vormen een vrijwel van west naar oost loopende en in bet

oostelijk gedeelte naar bet zuiden ombuigende, ongeveer

5 KM. lange rij outcrops langs den noordrand van hot

Ranggalgebergte, waarvan de hoogste (349 meter) top, do

Boekit Ranggal, ongeveer 7'/ 2 K.M. hemelsbreedte oostelijk

van Tandjong Karang gelegen is. Ongeveer twee kilometer

noordelijk van deze rij komt nog een afzetting voor bij het

plaatsje Sababalau.

Een tweede rij van 4 outcrops vormen het z.g. Way-waya-

veld, westzuidwestelijk van Goenoeng Soegih (50 K.M.

hemelsbreedte N.W. van het Ranggalveld) terwijl bovendien

nog ijzerertsen bekend werden aan den Bt. Dandar, aan den

westkant van de Lampongbaai gelegen.

Volgens Dr. Elbert bestaan de bierbedoelde gedeelten

van de Lampongsche districten uit glimmerschiefers die

echter weer meestal door lateriet overdekt zijn; in tot 15

meter diepe schachtcn kon hij den overgang constatecren

van den lateriet tot gele, daaronder grauwe, vettc kaolienklei

en van deze tot meer of minder stork verweerde glimmerlei.

Het versche onverweerde gesteente scbijnt echter nergens

door hem aangetroffen te zijn. In navolging van Volz wordt

dit gesteente tot het praecarboon gerekend. Deze glimmer-

schieferformatie wordt doorbroken door lichtroode granieten.

') J. Elbert. Magnet- und Roteisenvorkommen auf Siid-Sumatra.

Zeitschrift fiir praktische geologie 1909.

P. Muller-Herrings. Magneteisenerz in Sud-Sumatra-zelfde tijd-

schrift, zelfde jaargang.

— Erz und Kohle aui Sumatra; Gluckauf 1915.



Inderdaad bestaat de Bt. Ranggal uit dit gesteente '). Het

oorspronkelijke praecarbonische plooiingsgebergte — is volgens

Dr. Elbert — tot con uitgestrekte peneplain gedenudeerd

;

de enkele, sterk geplooide schollen daarvan zijn dikwijlfl

steil, tot 75°, opgericht.

De ijzerertsafzettingen nu zouden concordant in de onderste

gedoelten der glimmerschiefer ingeschakelde „Lager" zijn

en men krijgt uit de gebeele beschrijving van Dr. Elbert

don indruk dat men aan zijne bedoelingen niet tc kort

doet wanncer men hier het woord „lager" door laag vertaalt.

Beschouwen wij nn deze ertsafzettingen een bcetje nader, in

de eerste plaats die van het Ranggalveld. De afzettingen

liggen, zooals reeds werd vermeld, op een lange rij en wel

langs den grens van den graniet met de z.g. glimmerschiefers.

Dit zijn echter niet de ecnige ertsen die hier voorkomen.

Ongeveer in het midden van de rij vindt men kwartsgangen

met pyriet, die goudhoudend zijn (Bt. Roepit); meer naar het

oosten komt eveneens pyriet voor: „An das nicht krystalline

„Roteisenerzvorkommen schlieszt sich gelegentlich das von

..Schwefelkies, jedoch immer nur lokal an, z.B. in der Niihe

„eines kiesreichcn. arehaisclii'ii <

t
>uarzites oiler ^narzporphy-

,,res (? ! kwartsgang) im Lebuh dalam."

Het ijzererts van de Ranggalzone wordt beschreven alste

bestaan nit magnetiet en haematiet (door venveering uit de

magnetiet ontstaan?) terwijl plaatselijk ook blijkbaar primaire

ijzerglans voorkomt. Volgens Muller-Herrings bevat het

„Haupterz" gemiddeld 65°/ ijzer, slechts sporen titaan,fosfor

en zwavel en van l°/ tot 10% kiezelzuur. De cijfers die

Dr. Elbert mededeelt geven een overeenkomstig beeld.

Omtrent het twee kilometer noordelijker gelegen voorkomen

van Sababalau dcelt Muller-Herrings mode dat in de

magnetiet, waaruit het erts bestaat, malachiet en koperkies

voorkomen. Een middenmonster uit een schacht, op 9 meter

diepte genomeu— waarmede men blijkbaar de cementatiezoue

') Mededeeling van Ingr. C. 'T Hoen en Dr. E. Hartmann.



bereikt had— bevatte zelfs 3.5% koper (en 65% ijzer). De

eerste kopcrsporen dedcn zich voor op 3 meter diepte, zoodat

hot crts daarboven van dit metaal vrij schijnt te zijn

(uitlooging). Het kopererts bevat edele metalen: eon door

handscheiding verkregen conceutraat gaf bij analyse 23.6%

Cn, 378 gram zilver en 2 gram goud per ton.

„Das Way-waya-Erzvorkommen— zegt Dr. Elbert— „kommt

„im Wesentlichen sonst den bereits beschriebenen von

„Ranggal gleich,
"

Van een drietal monsters van het — ook volgensdebeschrij-

ving— blijkbaar sterk verweerde erts worden de nitvoerige

anatyscs medegedeeld: No. 1 is uit het bovenste deel van

een 15 meter diepe schacht op een der outcrops, No. 3 uit

het laagste gedeelte, No. 2 ligt daartusschen in:

I II III

Fe2 3 93.2 % 84.85 % 67.45 %
Pe 2.67 „ 1.03 „ 1.20 „

A12 3 0.23 „ 0.53 „ 0.86 „

Si 2 1.95 „ 9.60 „ 21.8 „

H2 0.50 „ 1.70 „ 5.95 „

C02 0.40 „ 0.20 „
—

voorts geringe hoeveolheden Mn 3 4 , Cu 0, As2 3 waaronder ook

:

I II III

Sn 0, 0.12 % 0.78 % 0.96 %
dus een tingehalte, juist zooals in de ertsen van Boekit

Rajah geconstateerd word.

Dr. Elbert spreekt ook van het voorkomen van tinsteen

in alluviale zanden (waar vermeldt hij niot) en vermeent

dat dit in vcrband staat met de aanwezigheid van graniet.

In de vloer (liegendes, footwall) van de afzetting „treten. . .

„diinne Bankchen von Quarz, aus einer grintartig, zucker-

„kurnigen, lockeren Masse bestehend, auf".

Omtreut den Bt. Dandar, op de westkust van de Lam-

pongbaai, vindt men in het verslag over het 3 e boekjaar

der Lampongsche Fxploratic Maatachappy rermeld dat daar



„groote hoeveelheden ijzererts van de bcste kwaliteit gevon-

„den werden", wat echter niot er toe leidde dat nit de

vergunning tot opsporing eon concessio voortsproot.

Onder de aan de oppervlakte liggende ijzerertsblokken

waren er met eon gehalte aan kopcr in den vorm van gedegen

metaal en azuriet, terwijl hetzelfde verslag van daar ook

nog het voorkomen van kopererts en van looderts vermeldt.

De hierboven beschreven eigenaardigheden dezer rjzerertsen

en de ligging dicht bij graniet deden een sterk vennoeden

ontstaan dat men hier wel met coutactmetamorfose kon te

doen hebbcn, te meer waar de aard van het nevengesteente

lang niet vaststaat. Muller-Herrings toch spreekt slechts

van „gelbliche Tone und rotliche Laterite". . . . „welche

„feinc Glimmerschiibchen (Muscovit) noch erkennen lassen",

d.w.z. dat ze er slechts in geringe hoeveelheid in aanwezig

zijn en men kan in deze gesteenten evengoed de verweerings-

producteu zien van granaatrots als van glimmerschiefer zooals

Dr. Elbert wil, die echter dit gesteente blijkbaar nergens

onverweerd aantrof.

Deze veronderstelling verlangt echter dat dan kalksteenen

aanwezig waren of nog zijn.

Dr. E. Hartmann, die, op den gerezen twijfel 01 eik/

gemaakt, zander op de ijzerertsafzettingen een onderzoek

in te stellen, bij een verkenningstocht ]

) in de Lampongs

aan dit vraagstuk zijne aandacht schonk, beschrijft het

praetertiair als zandigc, kleiachtige en kiezelige sedimenten

met lokaal tusschengeschakelde kalkbanken van waarschijnlijk

cretaceischen onderdom en spreekt van metamorfose veroor-

zaakt door granieten en diorieten waarbij gneiss, glimmer-

schiefer, glimmer-, granaat- en epidoot-kwartsieten, chloriet-

en hoornblendeleien en marmer



Al moge dan het contactmetamorfe karakter van de Lam-

pongsche ijzerertsafzettingen hicrmede nog niet bewezen

zijn, zoo lieeft do veronderstclling, die Loofdzakelijk op het

karakter der ertsen steuude, er toeh door aan waarschijnlijk-

heid gewonnen.

Dat op Banka, Billiton en op de eilanden van den Riouw-

archipol, waar graoiet een der meest voorkomende gesteenten

is, geen contactmetamorfe ijzerertsafzettingen bekend zijn,

is blijkbaar niet de schuld van den grauiet maar een

gevolg van het ontbreken van kalksteen. Dat zc zich anders

ook daar gevormd zouden hebben wordt waarscliijnlijk

door het optreden van grootc hoeveelheden haematiet en

magnetiet in de bovenste gedeelten der tinortsgangen;

inderdaad doeu dezo zich aan de oppervlakte voor als gang-

vormige dagzoomen van ijzererts met een meer of miader

belangrijk tingehalte. Gedeeltelijk zal men in dit ijzererts

wel een verweeringsproduct te zien hebben o.a. van pyriet,

gedeeltelijk is het echter ook zeker primair (magnetiet) en

stelt het waarschijnlijk het bovenste primaire niveau voor

van de tinortsgangen, waarouder dan eerst een sulfidische

tinertsvoerende zone volgt, wat doet verwachten dat men de

eigenlijke tinertszone op nog lager niveau zal aantreffen.

Het valt echter buiten het bestek van dezo voordracht op

deze iuteressante kwestie nader in te gaan.

Van de Westerafdeeling van Borneo, waar wederom graniet

in de bodemformatie een belangrijke rol speelt. vindt men

wel een aantal ijzerertsafzettingen vermeld en beschreven, er

is er echter geen onder die men een contactmetainorfen

oorsprong zou willen toeschrijven, wat weer coi'ncideert met

de schaarschheid aan kalksteencn.

In de Zuider- en Oosterafdeeling echter, in het Martapoera-

sche vindt men weer ijzerafzettingen die, in verband met

het huidige onderwerp, onze aandacht vragen.



Doze afzettingen wektcn reeds vrocii belaugstelling. Reeds

in 1847 was sprake van ontginning en kwam do questie van

staats- of particuliere exploitatio op het tapijt. Men dachter

zelfs aan voor het ijzer een debouche in Europa te zullen

vinden, waarover echter een der adviseurs in deze zaak

minder optimistisch gestemd was, van meeniug zijnde dat,

wanneer daar (d.i. in Europa) eenmaal de „spoonvegwoede"

bedaard zou zijn, ook de ijzerprijzen wel spoedig dalen en

op een lagen trap blijven zouden.

De eerste die deze afzettingeu ondcrzocht — de verdieu-

stelijke Borneo-explorateur H. von Gaffron '), meende blijk-

baar met ertslagen te doen te hebben, daar hij niet alleen

het woord „laag" herhaaldelijk gebruikt, maar ook veronder-

stelt dat de afzetting van Pematang Damar — die wel de

belangrijkste schijut te zijn—over een afstand van ± 10 paal

naar het N.O. en Z.W. zou kunnen worden vervolgd, terwijl

hij bovendieu meent aanwijzingen gevonden te hebben dat

de crtslaag op „thoonschiefer" rust, wat men wel zoo zal

hebben te verstaan dat hij deze kleilei aanzag voor de met

de crtslaag concordant liggende vloer (liegendes, footwall).

Volgens H. T. E. Rant 2
), die in 1854 de opdracht had

van do afzetting van Pematang Damar een hoeveelheid erts

te verzamelen voor een proefsmolting, zou het een stock-

vorraig voorkomen zijn van 1000 meter lang en 200 meter

breed, ingesloten in ecu groensteen, die hier en daar op

graniet gelijkt en op andereplaatsenzichporfierachtigvoordoet.

De volledigste en in alle opzichten boste beschrijvinggeeft

J. A. Hoozr; 3
), die in de jaren 1883/87 in de afdeeling

TIT

men deze afzettingen



Martapoera cen geologiseli ondorzoek uitvoerde. Yolgens zijne

opvatting bcstaat het gedeelto dozer afdeeling waar do

ijzcrertsen voorkomcn uit een N.O.— Z.W. verloopende kern

van kristallijno leien: glimmer-, straalsteen-, smaragdiet-,

straalsteenepidoot-, smaragdietepidoot-, chloriet-, kalklei en

overeenkomstige kwartsieten. Over het algemeen staan deze

lagen tamclijk steil, waarschijnlijk ten gevolge van sterke

plooiing. Concordant tusschen deze leien in komt serpentijn

voor, welk gesteente Hooze, aan de hand van niicroscopische

onderzoekingen van Eetgers '), meent te moeten afleiden

van peridotiet-intrusies. Jonger dan deze serpentijn zijn

doorbraken van gabbro's, norieten,diorietenenkwartsdiorieten,

welke gesteenten door overgangen met elkaar verbonden zijn.

Als jongste stollingsgesteente beschouwt Hooze znlke van

audesietische geaardheid, die door hem echter, daar hij ze

een praetertiairen ouderdom toekent, porfierieten genoemd

wordcn (op de kaart porphyriet en diabaas, diabaas- en

diorietporph^vriet).

Deze porfierieten doen zich voor als gangen zoowel in

de kristallijne leien als in de gabbro's enz. en vormcn

uitgebreide dekken op deze gesteenten. Xaar de kust toe

worden al deze gesteenten bedekt door grint-, zand- en

kleilagen waaruit ze hier en daar eilandsgewijs uitsteken.

Van de verschillende afzettingen van ijzererts werden

door Hooze die van den reeds genoemden Pematang Damar
nicer ingaande onderzocht.

De noorik'lijksic top vaiulezenheuvelrug — de G.Sembana—
bcstaat nit kwartsiet en glimmerlei, de znidelijkstc top — dc

G. Tambaga — uit augietgabbro. Deze augietgabbro zct zich,

als een 1— 2 K.M. breede strook voort naar de 2'/
2 K.M.

noordelijker gelegen top Moengoe Kehok, waar de augiet-

gabbro overgangen vertoont naar kwartshoudende augictdiorict

') J. W. Retgers. Mikrosk. onderzoek eener verzameling ge-

steenten uit de afd. Martapoera enz. Jaarboek Mijnwezen 1891.

Wetensch. gedeelte.



en echte kwartsdioriet. De lagcre heuvels tusschen debeide

laatste toppen bestaan uit porfieriet die als een 500 M.

breede strook westelijk van de gabbro aansluit.

De ijzerertsen worden tusschen de G. Tambaga en de

Moengoe Kekok uitsluitend gevonden in de gabbrostrook docli

in verreweg de grootste hoeveelheid aan den G. Tambaga

en vooral aan do Z.Z.W. helling dicht bij den porfieriot. Aan

de oppervlakte zijn de afzettingen kenbaar aan groote

ertsblokken, waaronder or zijn van 8 meter hoogte en ca

200 M3
. inhoud, die boven het maaiveld uitsteken.

Ten einde gcgevens te verkrijgen omtrent den aard en de

uitgebreidheid van het erts naar de diepte werdcn door

Hooze eenige putten en tunnels gegraven, waarbij hij cenige

meters (van 4—9) onder de oppervlakte reeds geen erts meer

aantrof maar slcchts roode klei of verweerde of onverweerde

gabbro vond.

Tot zoover de verhandeling van Hooze.

Door tusschenkomst van het gewestelijk bestuur werd

door het Mijnwezen een monster van de roode klei ontvangen,

genomen van tusschen do groote ijzercrtsblokken, waaruit

eon aantal crtsbrokjes werden uitgezeefd, te samen + 40%
van de geheelo massa uitmakende terwijl do roode aarde

zclf, die door de zeef ging nog 21'/
27o ijzer bevatte (en

14 9

/ n gloeiverlies gaf).

Het erts dat over het algemeen dicht en compact is, mot

slechts enkele kleine onregelmatige holten bestaat uit

magnetiet en baomatiot. Door Hooze vorzamelde monsters

bleken stork polair magnetisch te zijn en oigon magnotismo

te hebben, con eigenschap van in staat van vorwooiiug

verkeercnde mngnetiot. I'ij andeiv monsters, mot vcel minder

sterke magnetische cigenschappen was dit proces blijkbaar

reeds nagenoeg ton einde. Prof. Mulder to Utrecht onder-

zocht in 1847 crtsen van bier die 98°/ -99.7°/ n Fe2 3

bevatten on das praktisch ti-oheol uit haematiet bostonden.

De afzetting van G. Tambaga bestaat dus blijkbaar uit

een eenige meters dik dek van roode venveeringsgrond



liggende op gabbro, waaria grootoro en kleinere, tot grint-

achtige, blokken ingebocl zijn van in verweering begrepen

magnetiet, die waarscbijnlijk de relicten zijn van een vroe-

gere priraaire afzetting van dit erts. Dit is ook de opvatting

van Hooze die de ertsen beschouwt als de overblijfselen

van een diabaasporfierietstroom die de gabbro bedekte en

welk contact aanleiding gaf tot de plaatselijke vorming van

dit erts. Het woord contact maakt het eenigezins twijfel-

achtig hoe men de bedoeling van deze uitspraak moet

opvatten. Dacht Hooze aan contactmetamorfe afzettingen in

de gabbro, veroorzaakt door de diabaasporfieriet of aan

magmatiscbe differentiatie in de porfieriet, die als gevolg

van de lagere temperatuur op het contact, juist daar zou

hebbcn plaats gehad? Waarschijnlijk wel aan het laatste.

Hoe het ook zij, beide opvattingen lijken onwaarsclujnlnk.

Gabbro aan den cenen kant is al een der meest ongeschikte

gesteenten voor contactmetasomatose; boveudien is eenigszins

belangrijke afzetting van ertsen op deze wijze, door een

uitvloeiingsgesteente dat snel afkoelten waar gassen en dampen

aan de oppervlakte een gemakkelijker weg vinden om te

ontwijken, niet te verwachten. Aan den anderen kant zijn in

een gesteente als de porfieriet geen magmatische afzettingen

te verwachten. Wel echter in de gabbro, al is in dit geval

de waarschijnlijkheid niet groot, omdat Hooze, die daaraan

toch ook wel gedacht zal hebben, daarover niet spreekt.

Om omtrent deze kwestie (magmatisch erts of niet) zoo

mogelijk uitsluitsel te krijgen, werd het erts op titaan onder-

zocht. Wanneer dit in eenige mate aanwezig was, zou dit

als een bewijs mogeu gelden omdat titaan wel in magmatisch

echter nooit in contactmetamorf ens voorkomt. Titaan Week

afwezig. Dit is wel geen bewijs tegen een magmatische genesis

maar laat toch het veld vrij voor andere hypothesen.

Daarbij dient men echter rekening te houden met de aan-

wijzingen die van elders in de zelfde streek te verkrij gen zijn:

Zoo vermeldt von Gaffkon van de afzettingen van Batakkan

Benoer (Pontain), die noordoostelijk van die van G. Tambaga
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liggen in geologisch overigens volmaakt dezelfde omstandig-

heden, dat tasschen de ertsblokken kalkspaatstukken (marraer?)

liggen. Volgens Hooze bevatten de haematietblokken van de

afzettingen bij Takisoeng en Talok (aan de kust) veel zwavel-

kies en liggen die van de afzetting bij Benoea Tengah

tusschen kwartsiet.

Het ligt voor de hand dat weer aan contactmetamorfose

gedacht werd, die veroorzaakt zou moeten zijn door het

gabbro-dioriet-magma. Het is maar de vraag of dit mogelijk

is want daarvoor was ook de aanwezigheid van kalksteen

noodig en dit is nu juist een gesteente dat door Hooze in

de serie zijuer kristallijne leien niet genoemd wordt.

Echter beschrijft hij eigenaardigerwijze, o.a. ook van

plaatsen die slechts eenige KM. NO. van de afzettingen

van Batakkan Benoer liggen, zeer fijnkorrelige tot dichte

kalksteenen van blauwgrijze tot zwarte kleur waarin eenig

vulkanisch materiaal : hoornblende, augiet, chloriet, vulkanisch

glas benevens epidoot en kwarts voorkonien, wat sterk doet

denken aan den kalksteen van Salo Talimbangan waarin

eveneens vulkanische bestanddeelen aanwezig zijn. Soms

gelijkt deze kalksteen op manner. Het gesteente komt

slechts op enkele plaatsen voor als betrekkelijk smalle een

tot 2 a 3 K.M. lange strooken te midden van den porfieriet

en werd door Hooze aangezien voor het afzettingsproduct

van warme bronnen in spleten in dit gesteente, een meening

waarop hij echter eenigszins terugkomt nadat Retgebs in den

kalksteen kleine versteeningen gevonden had. Ook zonder

dit echter zou het wel duidelijk zijn dat men hier met de

overblijfselen van een sedimentaire kalksteenformatie te

doen heeft. Zonder over te gaan tot speculates omtrent

den ouderdom van dezen kalksteen — de kleine versteeningen

zijn blijkbaar nooit gedetermineerd — is het wel zeker dat

hij niet op de porfieriet ligt maar als schollen er in voor-

komt — althans er door omsloten wordt -, daar Hooze d«n

indruk vaa spleetopvullingen kreeg en dus ouder is dan dit

gesteente. Echter waarschijnlijk jonger dan de kristallijne



leien daar hij blijkbaar nergens in deze formatie als tusschen-

geschakelde laag werd aangetroffen. De gabbro-dioriet echter

is ook jonger dan de kristallijne leien en ouder dan de

porfieriet. Het komt er nu raaar op aan of de kalksteen

dan wel het intrusieve stollingsgesteente de oudere is. Het

valt moeilijk aan de hand, van Hooze's verhandeling door

zijne heel bijzondere opvattingen hieromtrent speculatieve

beschouwingen te houden, wat trouwens ook te ver voeren

zou. Voor het huidige doel raoge er mede volstaan worden

dat de mogelijkheid van een contactmetamorfe werking van

den gabbro-dioriet op dezen kalksteen geenszins is uitge-

sloten. Men zou dan in de ijzerertsafzettingen van Martapoera

niets anders te zien hebben dan de, na de totale verweering

en erosie der kalksteen, overgebleven resten van oorspron-

kelijke contactmetamorfe afzettingen.

Het verdient in dit verband wel vermelding dat zich onder

de van het opnieuw ingestelde onderzoek ontvangen ertsmon-

sters van G. Tambaga een stuk bevond waarin fijne pyriet-

laagjes voorkomen zoodat dit mineraal. wat tot nog toe niet

bekend was, ook hier aanwezig is. Op een aangeslepen

vlak doen zij zich als fijn eenigszins gebogen bandjes voor,

terwijl overigens aan het stuk te zien is dat zij concentrisch

gegroepeerd zijn. Hiermede is de nog altijd open mogelijk-

heid van oorspronkelijke magmatische vorming van het erts

van G. Tambaga niet meer houdbaar, daar men een dergelijke

structuur bij dit soort afzettingen niet verwachten kao, wel

echter bij contactmetamorfe.

Door de mijnbouwkundig-geologische onderzoekingen J

) in

Zuid-Celebes werd in Zuid-Boni ten zuidoosten van Patiero

Baloe (Walanaevallei) in het Bontorihoe gebergte bij het

dorpje Tandjoe een lensvormige afzetting ontdekt van ijzererts,

hoofdzakelijk bestaande uit magnetiet en een weinig schil-

ferige haematiet. In de nabijheid van het erts vindt men een

') Onder leiding van den mijningenieur C. 't Hoen.



dicht, donkergroen gesteente met veel epidoot; overigens

bestaat de geheele omgeving uit jong vulkanisch materiaal:

tuffeu eu andesieten. In het erts zelf komt granaat voor.

Ongeveer 3 Kilometer benedenstrooms van deze afzetting

werd echter biotiet-hoorublende-grauiet aangetroffen. De

epidootrots (?) bij en de granaat in het erts, alsmede de

aanwezigheid van graniet op geringen afstand (tusschen

Tandjoe en den graniet werden bovendien op de berghel-

lingen nog ertsstukken gevonden waardoor de afstand van

dit gesteente tot een of andere afzetting aanmerkelijk

bekort wordt) doet ook hier alweer aan contactmetamorfose

denken.

Ten slotte en volledigheidshalve mogen nog vermeld worden

een tweetal monsters ijzererts, welke door den gezaghebber

van de onderafdeeling Xgada op het eiland Flores aan het

Mijnwezen werden toegezonden. De monsters zijn afkomstig

van een plaats tusschen de kampongs Popong en Baar,

landschap Rioeng, aan den noordkust van Xgada. De monsters

werden blijkbaar als losse stukken aan de oppervlakte

verzameld.

Het eene monster bestaat uit de bekende schilferige

varieteit van haematiet; in een aangeslepen stuk onderscheidt

men duidelijk strooken die meer en minder kwartshoudend

zijn en uit nagenoeg zuiver erts bestaan. Makroskopisch

ziet de kwarts er dicht uit, als chalcedoon met een lichte

groenachtig bruine, soms ook eenigszins vleeschroode tint.

In de dunne doorsnede blijkt de kwarts, voor mikrosko-

pische verhou'liiiLrcu raimdijk irrofkon-elig te zijn en door de

ijzerglanslamellen zoowel begrensd als doorgroeid te worden.

De groene kleur van de kwarts wordt veroorzaakt door

talrijke, kleine onregelmatig gevormde korreltjes van een

vuilgroeu mineraal, waarschijnlijk wel epidoot, die soms zoo

de overhand nemen dat van de kwarts zelf weinig meer te

zien is. Voorts bevat de kwarts nog haarfijne naaldjes van

roodbruino kleur (haematiet?).
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Het tweede monster bestaat uit dicht erts, met op de breuk

een donkere, eenigszins staalgrauwe kleur en doet de magneet-

naald afwijken; het heeft een min of meer duidelijke, dun
gelaagde structuur en bevat, zonder dat het erts daardoor

een blazig of sponsachtig karakter krijgt, een aantal kleine

holten die in de richting der laagstructuur in de lengte

uitgerekt zijn. Op andere plaatsen in dit monster merkt men,

in plaats van holten volgens de laagstructuur gerangschikte

schijnbaar staafvormige individuen op van een wit miueraal.

Onder het mikroskoop blijken deze staafjes uit een agregaat

van kwartskorrels te bestaan die unduleus uitdooven. Voorts

ziet men zoowel in deze kwarts als in het erts enkele kleine

individuen van een geelachtig mineraal met hooge brekingsindex,

isotroop en soms met eenigszins zeshoekige doorsneden; waar-

schijnlijk granaat.

In het lichtere gedeelte dat na vergruizing van het

erts door verwassching werd afgescheiden werden granaat,

veldspaat, straalsteen en waarschijnlijk ook epidoot en augiet

opgemerkt.

Van de geologische verhoudingen van dit gedeelte van

Flores is zoo goed als niets bekend, de overzichtskaart van

Abendanon vertoont hier een witte vlek. Het zou dus voor-

barig zijn als reeds min of meer waarschijnlijk een contact-

metamorfen oorsprong van dit erts aan te nemen; men zou

toch, uitsluitend aan de hand van deze monsters, evengoed,

wanneer men daartoe gepredisponeerd was, aan leden

van de familie der kristallijne schiefers kunnen denken

(itabieriet en aanverwanten). Waar echter hier sprake is

van contactmetamorfe afzettingen, dienden deze ertsen, omdat

ze mogelijk hiertoe zoude kunnen behooren, toch vermeld te

worden.

In de eigenlijke Molukken zijn geen contactmetamorfe

ijzerertsafzettingen bekend, echter schijnt men te raogen

verwachten ze op Nieuw-Guinea weder te zullen aantreffen.

In de rivieren die op het gebergte van Amberbaken ontspringen



zijn althans rolsteenen gevonden van ijzererts, kalkspaat,

straalsteen, pyriethoudende kwartsiet en zulke met loodglans

en zinkblende en ook met granaat.

Zooals uit het bovenstaande overzicht moge blijken zijn

de contactmetamorfe afzettingen van ijzererts in dezen

archipel talrijk en zeer verspreid. Men vindt ze langs de

geheele uitgestrektheid van Sumatra, en in het veel minder

onderzochte Celebes; waarschijnlijk komen ze voor in de

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en mogelijk ook op

Flores, terwijl ze op de eilanden Banka en Billiton ook

wel zouden voorkomen wanneer daar slechts kalksteen

aanwezig was.

Ze zijn niet aan een bepaalde formatie gebonden. Men vindt

ze zoowel in het tertiair (eoceen) als in het mesozoicum

(jura) en het carboon, om de, in vele opzichten min of meer

onzekere, oude schiefer-formatie niet te noemen.

Dat deze afzettingen daarom van verschillenden ouderdom

zouden zijn mag men hieruit nog niet afleiden. Deze toch

wordt niet bepaald door dien van het sediment waarin ze

voorkomen maar door dien van den graniet waardoor ze ver-

oorzaakt zijn. Ook voor den mijnbouw is dus van veel belang

de vraag betreffende den ouderdom der granieten in Nederl.-

Indie. Ben nauwkeurige studie van deze contactzones zal— zoo

niet geheel, daarvoor zal men ook andere factoren erbij moeten

betrekken— veel tot de oplossing dezer vraag kunnen bijdragen.

Daarbij komt dan tevens het vraagstuk van de samenstelling

der granieten aan de orde en daarmede die van den aard en

de graad van de mineralisatie van de contactzones n.l. of

deze in verband staan met mogelijke verschillenden ouderdom

van de granieten, dan wel slechts regionale verschijnselen

zijn. Naast de vele overeenkomstige trekken zijn er toch ook

opvallende verschillen in deze betrekkelijk eng begrensde

groep van contactzones die door het optreden van overwe-

gende ijzerertsen worden gekenmerkt. De granieten van

Banka en Billiton, b.v., hebben, naast ijzer, vnl. tin aangebracht



UJ-2

(en nagenoeg geen goud), dat elders niet of in veel geringere

mate voorkomt, terwijl voor vele— niet alle— van Sumatra juist

goud kenmerkend is en tin slechts sporadisch, maar veelal

in het geheel niet aanwezig is.

Uit een economisch oogpunt zijn de met zekerbeid als

contactmetamorf bekende afzettingen, zoover het ijzer betreft,

tot nog toe van betrekkelijk weinig beteekenis gebleken.

Om als grondslag voor een eventueele ijzerindustrie in deze

kolonien te dienen komen zij niet in aanmerking. Daarvoor

is niet alleen het volume te klein maar vomit bovendien het

altijd te verwachten gehalte aan zwavel en koper een ernstige

drawback. Onder den invloed van de atmosfeer verdwijnen

echter deze elementen en krijgt men erts van hooge kwaliteit,

zoodat in de toekomst eenige dezer afzettingen, bij een

gevestigde ijzerindustrie en verbeterde verkeersmiddelen,

hun, min of meer bescheiden, aandeel zullen kunnen

bijdragen.

Door de rijke verscheidenheid van waardevolle mineralen

die in deze contactzones kunnen voorkomen en die men, zooals

uit de bovenstaande schildering blijkt, ook dikwijls te samen

aantreft, vormen zij een zeer verleidelijk object voor den

prospector, waarvoor hij echter op zijn hoede dient te zijn,

wil hij zich ten koste van veel moeite en kosten niet aan

ernstige teleurstellingen blootstellen.

Men vindt blokken van superieur ijzererts, die door hun

dikwijls enorme afmetingen en hun aantal de verwachting

hoog spannen, trekt monsters rijk aan koper, men krijgt

hooge goudwaarden, vindt zilverrijke loodertsen, zinkblende,

tinsteen, alles in een betrekkelijk klein gebied bij elkaar.

Bij nader onderzoek bleek tot nog toe echter het ijzererts

slechts in eenige tienduizende, hoogstens weinige honderd-

duizende tonnen aanwezig te zijn, de andere ertsen wel

veelvuldig, maar zoodanig in kleine hoeveelheden verdeeld

voor te komen dat ze nog nergens in een eenigszins belang-

rijke samenhangende afzetting zijn gevonden.
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De economische beteekenis van deze contactmetamorfe

afzettingen zit niet alleen in het primaire erts maar ook in

de secundaire afzettingen, v.n.l. stroomgoudafzettingen, dikwijls

te herkennen aan de haematietboonen, en misschien ook

wel tinertsalluvionen, die er uit ontstaan kunnen.

De prospector zal zich echter, omdat de resultaten tot nu toe

teleurstellend waren, niet zonder meer van zulke contactzones

mogen afwenden. Onze kennis ervan is nog te onvolledig

om nu al te mogen generaliseeren. Een deugdelijk onder-

zoek blijft noodig daar de mogelijkheid dat een loonend

object aanwezig is, blijft bestaan.

Het is echter raadzaam om in de beginne de verwacbtingen

niet te hoog te spannen.

Naschrift.

Na afsluiting van dit artikel werden van Dr. L. Rutten,

die op deze afzettingen een onderzoek uitvoerde, nog eenige

mededeelingen ontvangen omtrent de ijzerertsen in de

Lampongsche districten, waaraan het volgende is ontleend:

„De streek is zeer slecht ontsloten. Xoordelijk van den

„Bt. Ranggal ligt een vlakte, die geheel uit kwartsgruis met
„groote kwartsblokken bestaat, waarschijnlijk het residuaire

„verweeringsproduct eener met kwartsgangen doortrokken

„glimmerschist-formatie.

„De riviertjes, die van den Bt. Ranggal komen, hebben

„absoluut geen ontsluitingen. Slechts in een riviertje in

„den N.O. hoek van de concessie Ilia is een ontsluiting van

„normale glimmerschist te zien.

„Volgens Elbert vormen de ertsvoorkomens in het oostelijk

„deel der concessie Ilia (Pt. Kawat, Tg. Senang I en II,

„Leboeh dalam en G. Pendjandingan) een doorgaand erts-

„lichaam dat hier tusschen de kristallijne schisten zou liggen.

„Dit is per se onjuist. Gaat men n.l. de beekjes tusschen de

„genoemde ertsvoorkomens na dan kruist men nergens den

„dagzoom der gesupponeerde ertsbank en ziet ook nergens



KM

„glimmerschisten. Wei vindt men in verschillende beekjes

„vast gesteente van ertsrijken (magnetiet en pyriet) graniet

„en granietporphyr op slechts eenige honderd meters van

„sommige der bovengenoemde ertslichamen. Met deze feiten

w vervalt de geheele theorie van Elbert".

„Aan de oevers van net beekje tusschen Tg. Senang I en

„II is een vrij groote ingraving . . . . Aan de insnijding— die

„erg vervallen is ziet men op de meeste plaatsen het erts

„als losse brokken in een roode aardachtige massa; over

„enkele meters is echter zeker een vast ertslichaam aangesne-

„den, over welks vorm men echter niet genoegzaam oordeelen

„kan. Het erts op deze plaats bootst— in vergroeiing met

„kwarts— in vele blokken op treffende wijze koraalstructuur

„na, waarbij het erts de holten opvult en de verticale wanden

„en horizontale tusschenschotten uit kwarts bestaan. Ook

„werden hier brokken erts gevonden, die groote, groene,

„idiomorphe granaten en op holten kwarts, chalcedoon en

opaal bevatten.

„De betrekkelijk kleine, lensvormige voorkomens, de directe

„nabijheid van ertsvoerende eruptiefgesteenten en het vinden

„van granaathoudend erts maken het zoo goed als zeker,

„dat het erts tot de contactmetamorphe voorkomens behoort.

„Hiermede zou de koralligene structuur van het erts van

„Tg. Senang mooi overeenkomen. Tegen contactmetamorphose

•„zou schijnbaar de afwezigheid van kalksteenen kunnen

„spreken, maar de verweering van het geheele gebied is zoo

„grondig, dat er geen kalksteen meer verwacht mag worden.

„Mochten de koraalachtijre vormingen in het erts inderdaad

„blijken koraalresten te zijn en nog eenigszins determineer-

„baar blijken, dan zou dit waardevolle gegevens over den

Bouderdom der graniet-intrusie kunnen verschaffen."



Remanent Scheepsmagnetisme

S. MARS.

Het volgeude beschouwe men als oen aanvulling op hetgeen

ik vroeger mededeelde over remanent scheepsmagnetisme

(zie deel LXXV — Eerste aflevering).

Daar de door het aardmagnetisme geinduceerde polen gelijk-

namig zijn met de naar denzelidenkantgerichtzijnde naaldpolen

der kompasroos, zullen bij koersverandering deze naaldpolen

steeds in tegengestelde richting worden afgestooten.

Regel. Rechtsom koersveranderende (met de klokwijzers),

zal de kompasroos naar links draaien (tegen de klokwijzers),

dus minus (— ) afvvijking geven en linksom (tegen de klok-

wrjzers) naar rechts draaien, dus plus (+) afwijking geven.

Voorbeeld. Gaat men van Indie langs de Westkust van

Australie naar Melbourne en van Melbourne langs de Oost-

en N. kusten van Australie terug, dan heeft men steeds

koors veranderd in een richting tegengesteld aan die der

klokwijzers (fig. 2) en zal bij koersverandering ook steeds

een -\- Heviaitie-verandering op den nieuwen kompaskoers

gevonden worden.
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Oingekeerd wordt steeds een — devi&tie-verandering

gevonden indien b.v. van Indie langs de N., Oost,

Zuid- en Westkusten van Australie wordt gevaren (zie

figuur 1).

De zeeman heeft nu een gemakkelijk middel om het teeken

van de deviatie-verandering door remanent maguetisme te

bepalen. De grootte moet uit waarnemingen gevonden worden

en hangt van den tijdsduur af.

Daar de dwarsscheepsche geinduceerde polen onder overigens

dezelfde omstandigheden, meer deviatie geven dan de lang-

scheepsche, zal de deviatie-verandering op N. en Z. koers

na Oost of West gestuurd te hebben grooter zijn dan

op Oost- en Westkoers na Noord of Zuid gestuurd te

hebben.

De deviatie zal dus op alle koersen een bedrag veranderen van

x° + ij° cos. 2 K, waarin K= kompaskoers, ra. a. w. er treden

dus coefficienten van het A- en E type op.

Bij rondzwaaiing op dezelfde plaats zouden de sterkere

dw.s. geinduceerde polen op Oost- en Westkoers meer

afwijking moeten geven dan de zwakkere l.s. geinduceerde

polen op Noord- en Zuidkoers, zoodat men x° — ij° cos. 2 K
of A — E zou moeten krijgen.

Dit is echter niet het geval, zoodat een anderen weg moet

worden ingeslagen.

Hoe vlugger gedraaid wordt des te geringer is de invloed

van het remanente magnetisme.

Nu beschrijveu l.ii.i romlzwaui'iiiir >W i langsscheepsche polen

een grooteren cirkel, dan de dw.s. polen, zoodat op Noord-

en Zuidkoers, wanneer dus de kompasnaalden in l.s. richting

staan, de afwijking door het remanente magnetisme grooier

zal zijn, dan op Oost- en Westkoers, d.i. als de naalden in

dw.s. richting staan. Men krijgt dus A d = x° + ij° cos. 2 K
als boven.

De Gmissinsche traagheidscoi'fficienten zijn hierdoor op

elementaire wijze verklaard, alsmede hun verband met de

remanente koerscoefficienten.



Daar het hier geinduceerd magnetisme betreft, zoo zal

het den deskundigen lezer niet moeilijk vallen in te zien dat

:

(4^ + 4^-

waaruit de Admiralty formules op de op biz. 25 van mijn

boekje „Der Schiffskompass" gegeven manier ontwikkeld

kunnen worden.

BATAVIA, Juli 1917.



UITKOMSTEN

Aardmagnetische Waarnemiiigen

BATAVIA en BUITENZORG 9

gedurende het jaar 1914.

Gemiddelde Oostelijke Declinatie 0° 46/16.

„ Zuidelijke Inclinatie 31° 28/84.

„ Horizontale Intensiteit 0.366855.

„ N/Z. Component 0.366822.

O/W. „ 0.004925.

Verticale „ 0.224639.

„ Totale Kracht 0.430169.

Gemiddelde dagelijksche schommeling:

in de Declinatie 2/63.

„ „ Inclinatie 2/62.

„ „ Horizontale Intensiteit 0.000369.

„ „ N/Z. Component 0.000375.

„ „ O/W. „ 0.000279.

„ „ Verticale „ 0.000193.

Seculaire Veranclering:

(+ = toenemend; — = afnemend).

1907-08. 1908-09. 1909-10. 1910-11. 1911-12. 1912-13. 1913-14.

i —K'47 —1/28 —0/30 —I. '04 —0/38 —0.'85 —0.'28

+7/23 +6/81 +2/77 +4/24 +2/96 +5/00 +4/44

t —0.000170 —0.000111 +0.000054 +0.000039 +0.000191 +0.000071 — 0.00004*j

t —0.000167 —0.000110 +0.000056 +0.000011 +0.000191 +0.U00073 —0.00004*

—0.000
'. 57 —0.0001 35 —0.000089 —0.0001 14 —0.00004 1 —0.0000SS —0.000023

+ 0.000948 +0.000924 +0.000438 +0.000643 +0.000548 +0.000775 +-O.OO063*f

+ 0.000342 +0.000382 +0.000275 +0.000366 +0.000448 +0.000464 +0.0002$?



VULKANISCHE VERSCHIJNSELBN

A A E D B E V I N G E N

IN DEN

Oost-Indischen Archipel

waargenomen gednrende het jaar 1916

VERZAMELD DOOR HET

Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia.

VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN.

Merapi (Sumatra). Volgens bericht van den Resident van

Sumatra's Westkust vertoonde de Merapi in December 1915

eenige werking en had er in Juni 1916 een kleine uitbar-

sting plaats.

Volgens den controleur van Fort van der Capellen liet de

vulkaan op 5 Mei van 2 u30m—

2

u44m n.m. en op 7 Mei te

l u14m n.m. zich hooren.

Bromo. In de eerste helft van het jaar wierp de Bromo

nog veel asch en steenen uit, daarna hield de werking

aliengs op.

Raoen (Besoeki). Volgens bericht van den administrates

van Anim Sand gaf in de laatste helft van October de

vulkaan bij tusschenpoozen witte dampen van zich.

Aardbevingen.

Maos-beving 9 September. Uit berichten van den Resident

van Banjoemas werd ontleend: Ben gisteren en vandaag te

Kesoegihan geweest, nagenoeg het geheele onderdistrict

Slarang heeft in meerdere of mindere mate door aardbeving

geleden, onderdistrictshoofdplaats Kesoegihan echter het

zwaarst geteisterd, aldaar ongeveer drie honderd inlandsche



woningen ingestort en vele andere beschadigd, ook passer-

loodsen bekwamen schade doch geen enkel is ingestort. Van de

inl. school der 2 e klasse aldaar zijn de neuten onder de stijlen

gebarsten, tervvijl de overloop op instorten staat; 't gebouwis

overigens nog bruikbaar. Bovendien is de bodem te Kesoegihan

en aangrenzende desa's Karangdjengkol en Kalisaboek op

talrijke plaatsen en zelfs in somraige woningen gebarsten en

kwam uit de over het algemeen breede scheuren water te

voorschijn zwaar vermengd met fijn zand. Ook in laaggelegen

putten te Kesoegihan werd veel zand aangetroffen, terwijl het

niveau aanzienlijk steeg in de put op het erf ass. wedono, zelfs

met drie meter, thans overal weer gedaald tot normale hoogte.

Het barsten van den bodem en het opwellen van water uit de

spleten is voornamelijk de oorzaak geweest van de paniek

onder de bevolking en haar vlucht naar Maos. De door de

aardbeving te Maos veroorzaakte verwoesting is U bekend,

aldaar zijn een veertigtal inlandsche woningen ingestort, in

andere desa's van dat onderdistrict zijn geen of slechts weiuig

huizen ingestort of beschadigd, evenzoo in de andere onder-

districten van Adiredja. In de overige districten geen of niet

noemenswaardige schade, tot dusver nergens persoonlijke

ongelukken geconstateerd. Gisteren in den loop van den dag

te Tjilatjap, Kesoegihan en Maos twee lichte schokken en

van morgen vier uur een lichte schok gevoeld.

Blijkens een uit Tjilatjap van den Assistent-Resident ont-

vangen telegram waren aldaar de eerste schokken het hevigst.

De beschadigingen te Tjilatjap zijn gering; de gevangenis

te Tjilatjap en te Permisan Noesakambangan alsmede de

Directeurswoning van laatstgenoemde gevangenis vertoonen

barsten en scheuren.

Op Zondag werd het treinenverkeer tusschen Maos en

Tjilatjap gestaakt, wegens beschadiging van den spoorbrug

Serajoe (Westelijk van Maos) en van de spoorbaan bij de

halte Kesoegihan.

Ook in het aangrenzende district Djamboe van de afdee-

ling Poerwokerto werden hevige verschijnselen waargenomen.
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De woning van den wedono en vele andere huizeu werden

beschadigd en de warme bron Kali Batjin (de kali Tandjong

district Djamboe) schijnt meerdere borrelingen vertoond te

hebben dan gewoonlijk.

De belangrijkste beschadigingen werden op Zopdagmiddag

door mij geconstateerd te Maos en later te Kesoegihan. Vooral

de onderdistricten Maos en Selarang hebben zwaar geleden.

De aardschokken hebben in die beide onderdistricten de

zwaarste uitwerking gehad. Dit laatste zal vermoedelijk

wel een gevolg zijn van de gesteldheid van den bodem, die

van zeer nioerassigen en alluvialen aard is.

In die onderdistricten werden vele woningen geheel

beschadigd en onbewoonbaar of vielen geheel in elkaar.

Te Maos werd het station en de gebouwen en woningen

voor het personeel geheel beschadigd.

Buitendien vertoont in het onderdistrict Selarang de bodem

tal van scheuren, liepen vele putten leeg, nadat zij gedu-

rende eenigen tijd een buitengewoon hoogen waterstaud

hebben gehad.

De Directeur van Gouvernementsbedrijven zond den

geoloog Dr. G. L. L. Kemmerling naar dit gewest om een

plaatselijk onderzoek in te stellen.

Deze deskundige kwara te Banjoemas op 13 dezer aan

en te zamen met Dr. Kemmerling, den Assistent-Resident

van Tjilatjap en de Iulaudsche ambtenaren kon ik mij

gisteren (Donderdag) andermaal naar de geteisterde streken

begeven.

Niet onvermeld mag blijven dat onder de bevolking der

onderdistricten Maos en vooral Selarang (Kesoegihan) een

paniek is ontstaan, welke vooral werd veroorzaakt door het

onbegrepen verschijnsel van de bodemscheuren en modder

verschuivingen.

Ik kon een deel der vluchtelingen reeds op Zondag j.l.

aan een tijdelijk onderdak helpen; velen zijn verder gevlucht

naar kennissen en familieleden op andere plaatsen. In de

laatste dagen wordt eene neiging tot terugkeer geconstateerd.
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Aan Gouvernements-gebouwen werd weinig schade berok-

kend. Behalve de scheuren in muren van de gevangenissen

te Tjilatjap en Banjoemas, welke geen verontrustend karakter

hebben, werd nog gemeld, dat de Inlandsche 2 de klasse

school te Kesoegihan schade leed. Ook scheurden de pilaren

in de voorgalerij van mijne woning.

Naar de meening van de betrokken Waterstaats-ambtenaren

bestaat echter geen noodzaak tot vernieuwing. De woning van

den dokter djawa te Maos viel in, de apotheek is afgebrand.

Geneesmiddelen zullen voorloopig van Tjilatjap naar Maos

worden gezonden, de dokter djawa kan elders worden

onderdak gebracht.

In het onderdistrict Selarang zijn ongeveer 400 Inlandsche

woningen ingestort, waarvan plus minus 100 aan meer gegoede

personen toebehooren, terwijl voor 300 huizen steun van

andere zijde bepaald noodig wordt geacht.

Een bedrag van / 6000.— zal daarvoor voldoende zijn.

Hierbij komt dat ongeveer 500 andere huizen in dat onder-

district min of meer beschadigd werden; de herstellingen

daaraan worden op / 2250.— geschat.

In het onderdistrict Maos vielen 70 inlandsche woningen

om; 50 daarvan behooren aan mingegoeden en zullen een

bedrag van ongeveer / 1000.— voor weder oprichting ver-

eischen. Aan 150 van de 200 minder beschadigde huizen

zal buitendien een bedrag van f 750.— moeten worden

besteed.

In totaal wordt dus gerekend dat een bedrag van plus

minus / 10000 — noodig zal wezen. Hierbij moge worden

opgemerkt, dat in overleg met den geoloog Dr. Kemmerling

de bevolking is en zal worden aangeraden vooral geen steenen

huizen te zetten op den drassigen en onbetrouwbaren bodem.

Ook zware pannen daken zijn niet gewenscht.

De opbouw zal dus met licht houtwerk, bamboe, kadjang

en alang-alang moeten geschieden.

Bij de bovenaangegeven schattingen is hiermee rekeniug
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Uit bericht Chef van Weg en Werken der S. S.

:

De beschadigingen door de aardbeving hebben zich uitge-

strekt van af Gandroengmaugoen ten Westen van Maos tot

Sikampoeh ten Oosten daarvan gelegen; bovendien zijn te

Kebasen en te Randegan beide aan de nieuwe lijn tusschen

Poerwokerto en Kroja gelegen, de haltegebouwen beschadigd,

het eerste zelfs zeer ernstig.

Te Maos zijn de gevolgen echter het hevigst geweest.

Bij bezichtiging van een en ander is opgevallen, dat de

dienstwouingen waarvan de nok van het dak Oost-West Hep

zwaar zijn beschadigd (15 moesten op nieuw opgebouwd

worden), terwijl de overige woningen waarvan de nok Noord-

Zuid was gericht veel minder hebben geleden.

De dienstgebonwen zooals het stationsgebouw, de goederen-

en de lokomotievenloods, waarvan de nok eveneens Oost-West

loopt zijn minder beschadigd. De reden hiervan is m. i.

dat dergelijke gebouwen, die dicht bij de spoorbaan staan

gewoonlijk dikkere muren hebben dan de dienstwoningen.

Ook is het stationsgebouw waar vele dwarsmuren in voor-

komen minder beschadigd dan de goederen- en de lokomo-

tievenloods, waar deze muren, (die dus Noord-Zuid staan)

niet voorkomen.

De muren van de lokomotievenloods, die Oost-West loopen

zijn bijna over de geheele lengte gescheurd op de hoogte

van den onderdorpel van de raamkozijnen, dus op de plek

waar de minste weerstand was.

* Bij een schok zuid-noord zou dit te verklaren zijn, door

het eenigszins buigen der muren in die richting en daardoor

scheuren op de zwakste plek.

Verder is een houten schenn aan het Westeinde van de

perronkap, staande Xoord-Zuid, in de richting Xoord eenige

centimeters verschoven; dit wijst m. i. ook op een schok

Noord-Zuid of omgekeerd.

De beschadiging van het waterreservoir aan de overzijde

van de Serajoerivier is zeer eigenaardig.



De vernielde muur is een sluitmuur en geen draagmuur.

Bij de groote brug zijn van eene overspanning twee
diagonalen van het onderwindverband geknapt; de twee
hoofdliggers moeten zich dus ten opzichte van elkaar bewogen
hebben.

De pijlers moeten eveneens sterke bewegingen gemaakt
hebben, daar rondom de pijlers tusschen dezen en den grond
eene eenige centimeters breede opening was ontstaan.

Verder is de baan vooral tusschen Maos en Djeroeklegi

op eenige punten verschoven, zoodat de sporen wederom
gericht en gelicht moesten worden, terwijl door de ontstane

scheuren later na de ingevalleu regens eenige afschuivingen

hebben plaats gehad.



^olgens ontvangen berichten werden in 1916 geen versdtijnselen van verhoogde

vulkanische werking waargenomen in de volgende districten.

Afdeeling, Onderafdeeling GOUVERNEMENT
OF

Residentie.

ElLAND.

Goenoengkidoel. Djokjakarta.

Soerakarta.

Java.

Toeren. Pasoeroean.

Moeara Laboeh. Padangsche Bovenlanden. Sumatra.

Soeliki.

Loeboek Sikaping.

Sawahloento.

"

Solok.

Soengei Daren.

Poeloe Tello. Padangsche Benedenlanden. Poeloe Tello.

Sarolangoen. Djambi. Sumatra.

Martapoera.

Anambas eilanden.

Oeloe Soengei.

Long Irani.

Koeala Kapoeas.

Den Pasar.

Lewo Tobi Laki e

Perampoean.

Adonara.

Lomblen.

Palembang.

Riouw- en Onderhoorigh.

Zuider- en Ooster Afd.

Anabas eilanden.

Borneo.

q Lombok. Bali.

Onderhoorigh. Flores.

Adonara.

Lomblen.



Volger ontvangen berichten werden in 1916 geen aardbevh

waargenomen in de volgende districten.

Afdeeling, Onderafdeeling ' GOTJVEBNEMENT
OP OF ElLAND.

Plaats. Residentie.

Tjepagan. Pekalongan Java.

Pitoeroeh. Kedoe.

Moeara Laboeh. Padangsche Bovenlanden. Sumatra.

Loeboeh Sikaping. M „

Sawahloento. M
Solok. M

Soengei Dareh. „

Poeloe Tello. Padangsche Benedenlanden. Poeloe Tello.

Martapoera. Palembang. Sumatra.

Anambas eilanden. Riouw- en Onderhoorigh. Anabas eilanden.

Muntok. Banka en Onderhoorigh. Banka.

Soengeiliat.

Zuid-Banka. »
Noord-Banka. w "

Pangkalpinang. „
Bandjermasin. Zuider- en Ooster Afd. Borneo.

Koetei. w

Koeala Koeroen.
J}

Oeloe Soengei.

Tanah Boemboe.

Rantau.

Sampit. „

Long Irani.

Boven Mahakam.

Koeala Kapoeas.

Apo Kajan. " "



AARDBEV1NGSBERICHTEN.

De data der seismografische opteekening zijn ontleend aan

de registraties van den Wiechebt seismograaf van 1000 K.G.,

waarvan de resultaten maandelijks door het Kon. Magn. en

Meteor. Observatorium worden gepubliceerd.



Residentie of •

Berichtgever. 1
Waarneniings-

1,-n-fr

Gonven $
Uur. graaf

Gn" en Eiland. 2 tijd.

»,!L 3I!L
8

G. E. Hoffmann.

Resident.

J. H. Keuschen-
bach.

H. Veen Sr.

L. F. H. ten

Hones.

G. E. Hoffmann.

Wd. Patih.

H. v. Tongeren.

Ass.- Resident.

Patik.

A88.-Wc<

Wedana.

Ass.-VYec

Controlei

Tjipetir.

Tjikbrai.

Sekar Gadoeng.

Goenoeng Walet

Bandjarne

gara.

Wonosobo.
Magelang.

Kehoemen.
Tcgalredjo.

Ngebel.

Poeloeng.

Afdeeling Pono-

rogo.

Tegalombo.

6.9 Z 106.8

S.S Z 120.9

7.4 Z

8.2 Z

107.9

112.3

6.9 Z 106.8

7.5 Z

7.4 Z

10M

7.5" Z

7.7 Z
7.4 Z

1KU

110.3

7.7 Z

z

110.0

8.0 L

±8.0Z ±111.0

8.2 Z

7.8 Z
7.9 Z

111.

1

111.7

±8.0 Z ±111.0

8.1 Z
8.2 Z
8.0 Z

111.3

111.3

Preanger, Java. 18-30-« (- 12)

Timor en On-
derb., Flores.

Preanger, Java,

8»20™

20"38«"** (- 12)

Kediri, "lava. 20«45m**

Preanger, Java. 20n30m**

Banjoemas,

20«40»**

Kedoe, Java.

Djokjakarta,

20
u
34m**

20" 35™**

Madioen, Java.

20U35"**

19" 50»
20u 30m
20" 20"

20n2U**

20" 30m**

1



viTschijnselen

aard der beweging.

second en.

W-0

Vrij sterk.

0—

w

+ '

5

N—

Z

NO—ZW

Zwak.

Zwak, 4 schokken.

± 20 W-O?

o-w

Horizoutaa], vrij hevig.

± 7

5

Eenige

0—

w

ZwHk.
Zwak, 5 schokken.

Hevig.

seconden.

Matig.

± io Middelmatig.

180

20

5

N—W
N—

Z

Z—

N

Sterk.

Zwak.
Oewoon.
Niet sterk.

4 NO—ZW
Vrij sterk.

„ 4 schokken.

Z—

W

Z—
Z—

N

Zwak.



Berichtgever. Wai

Kesidentie of

Gouvernement 9 j 0CH
]'

t
,

en Eiland. q nJ'
1 -

Fak-Fak

7.9 Z

8.2 Z 111.3

±<.0Z
8.2 Z 112.7

±4.3 Z ±102.5

3.8 Z
4.2 Z

3.9 Z

102.3

130.7

3.0 Z 132.3

(3.6 Z 133.8

)

136.0

1.2 Z

u z

Biak (Wiak).

Amboina,

(Geelviiikbaai).

Ternate,

Nieuw-Guinea.

18" 4m 3l s

3"31>"52 S



c D E

1 Richting.

1

Intensiteit
Bijkoinende verschijnselen

Second.,..

en aard der beweging.
opmerkingen.

2 Z—
£jU*

120

+ 15

N—

W

N—

Z

o-w

Zwak.'

Yrij sterk.

Vrij zwak, 2 schokkcn.

Hevige sckokken.

0—

w

15

2

17 ^trsa
2 " Kort, horizontaal.

17 Lniir. horizontaal.

Sterk.

4- 60

+ 180

± 1

W—
N—

Z

NW—ZO

ZW—NO

6 matige, 2 sterken.

Sterk.

Matig.

Licht, Horizontaal.



Bestuu

Resider

G. E. Hoffmann.jGoenoengWalet

Lichtopzichter. Vlakkehoek.

Adm. Ond. Pi- Pitjoeng Poe-

tjoeng Poegoer. goer.

Resident.
|
Tais.

4.7 Z 134.5

3.7 Z 102.6

3.6 Z 133.8

+.7 Z 134.5

3.6 Z

6.9 Z

133.8

5.9 Z

7.2 Z

104 5

+ 4.3 Z
3.5 Z

±102.5
102.8

3.3 Z 104.8

3.7 Z 102.1

Benkoelen,

'IVrnati'. Solio

Ternate, eiland

Aniboina,

Nieuw-Guinea.
Preauger, Java.

Benkoelen,

Sumatra.

Preanger, Java.

13 15M5™
17»15»

-111

I9»30m

15 n 30;
17 30m
17„ + 17?

14 5 u ra _
20* 0»

14 6»30<» -108

14 6«30«> —111
ll)

u
o™

15 10
u 30

13u
m

16u m

15 2U 0m —108

16 20u3 7
m** (- 12)

19

i"£
+ 9

20 12"40»** (- 12)

22 23" 30m + 17?

22

23 u m -Mi?

23 23« 50™ -f 8

2t 11" 0m + 19?



Intensiteit

en aard der beweging.

Bijkomende verschrjnaelen

opuierkingen.

Langdurig. 0—

W

ZW—NO?
ZW—NO
o—

w

Zwaar.

Liclit

ZW-NO Horizontal.

Km p;i;ir

seconden.

W-0

0—

W

Eenige schokken.

Liclit.

Zwak.

30

0—

w

Kort en lievig, horizontaal.

Ilevig.

N—

Z



Beriehtgever.

A B

T^atT^ Hrcedto.' °^J
Gonvernement | Lo fe **

1 Grw 1

enEilsnd. q I
^d

-
' 5

Januari 1916 (vervolg).

Civiel en Mili- koeta-Kadja. 5.5 N 95.3 Atjeh, Sumatra. 24 13" 0m + 46 Uu Um

Civiel en'Mili-

u„r MH %4
21

12" 30™

Resident.

Ylakkehock. 5.9 Z

1.4 Z

0.5 N

104.5

123.5

120.8

123.1

Benkoelen,

Sumatra.

Celebes en On-
dfr}iooritrli('d<Mi,

Kan;:g;tai.

26 22* 40™

H"30m

+ 5

— 67

22* 23*

Februari 1

jezagheb- I Banggaai.

dmimstrateur. Titjoeng

z 123.5

* ± 131.0

107.7

K 106.8

z 106.6

z 107.«

K'7.1

z 133.8

z 119.3

Celebes. 1 12" 30m - 67

Ternate, Nieuw-
Guinea.

2 16* 0™ ±108

I'reanger, Java.

;;

21 u45m**

(— 12)

J

2l"5ljm**

Amboina,

Nieuw-Guinea.
Timor en On-
derhoorigheden

Soemba.

3u "P

19* 30m :;:



aard der beweging.

seconden.

0—W? 1 aimdnriii- re°elmatig. Hri. knrtt..

2 0—

w

Licht.

3

?

N-Z Sterk.

Licht.

60

N—

Z

O—

W

Doorloopei:de schok.

Vrij langdtirig.

Vrij hevig.

Tainelijk aterk.

se

e

c

n

„„E
0—

w

,0 N—

Z

Zeer sterk.

^
Yerticaal

Zwak.



1
Residence of 1

Herlei Seismo

Beri*"- Waarnemiugs-
|

eedte.

L
oof S„™-«

1

Uur.

B ta a

1 1

|

Mn te Batavta.

Februari 1916

Resident. i Tobelo.

J. H. Berkhuy-; Lebak-Parai.

Ass.-Wedana.
j
Ardjosari P»tji

Resident.

Gezaghebber.

Gezaghebber.

Oontroleur. Lho-Nga.

Resident. Tobelo.

H. Hoffmann. GoenoengU

Civiel en Mili- Sigli.

H. Hoffmann." GoenoengW

J. H. Berkhuy- Lebak Para

1.7 N 128.0

6.6 Z 1 06.4.

7.2 Z

2.5 Z 140.7

7.3 Z 107.7

5.9 N 95.3

5.4 N

1.7 N 128.0

6.9 Z 106.8

5.4 N 96.0

5.2 N
1 ., 97.1

6.6 Z

7.2 Z

lOfi.S

i

Ternate, Hah

Pn-anir.-r, '.la

Atjch, Suuih

Preanger, J a

9 7« 0m _ 85

9

14u 38™ + 2

(-12)

it I8u48ni**

12 I9»45m -136

!i

12« 0™**

0«10«

(- 2)

+ "46

15 u 8m

15 0u 15tn

15 2"3um — 35

18 (- 12)

ii:

I9u34m**

+ 43

+ 42

+ 39

(— 12)

L9 19ul 7m

19 L9u37m*»



Dtrar.

C

Richting.

D

Intensiteit

en aard der beweging.

E

Bijkomende verschijnaelen

opmerkingen.

Verticaal zwak

± 6

30 Z-O. Zwak.

Hevig.

Gerommel.

schokken.
± 5 0— vv

0—

w

NNO—ZZW
Vrij zwaar, 2 schokken.
Vrij hevig.

Golvend,zeer sterk, yevolgd door

een halve

± 25'

secouden.

0-W Tamelijk sterk.

2 schokken.

Eenige

5

0—

w

Verticaal, zwak, 9 schokken.

Zwaar gerommel alsof rivier bandjirde.



Eiland.

Februari L916 (vervolg).

|

Bataklanden. 1 + 2.0 N ± 99.0
|

Tapanoeli, I 19| —

^'"'uisTricU-n,
!

can Koekoe

..at, Hilik.

andjong Kedeb 2.2 N

k7 Bali en Lorobok

i.5 Nl 123.1 IMenado, Celebe

J Z li'l.l iMadioen. Java.

I

2.0 Z
J

121.3 [Celebes ea On
derhoorighedenII

2 ls
u
J7"i



Duur.

Seconden.

C

Richting.

en aard der beweging.

E

Bijkomende versehijnaelen

opmerkingen.

, ZO—NVV

:

lingeu voortdureud aardschokken.

Zeer hevig,

's Nachts daarop nog verscheidene schokken

alle minder hevig of licht.

Te Taroetoeng woning en kantoor assistent-

Minder hevig.

Licht,

Nog al hevig.

Zeer kort, 2 schokken, lstezwak,

2de sterker.

seconde

N—

Z

± 30
|

0—

W

IVrij gevoeli«

5 NW—ZO Zwak.

I

Rominelend geluid.



Berichtgcver.

Residence of Herlei . i

Seismo.

Waarnemings-
' 0(p

~ '

<;„nV ernemcnt =
l ' nr

" ua')u<- ^tf

G. W. Reuschen-

Controleur.

laart 1916 (v

Tjibadak.

Moeara-Laboeh.

!

Padangsche
Benedenlanden,

Preanger, Java.

Padangsche
Bovenlanden,

Sumatra.

Moeara-Laboeh.

Roeteng.

Padangsche
Benedenlanden,

Padangsche
Bovenlanden.

Sumatra.

Timor en On-
derhoorigheden,

Flores.

I'jalanir.

Batoer.

derhoorigheden,

Atjeh, Sumatra.

!>;illjn, in :l-,

Js



Bijkomende v<

opuierkingen.

Sterk.

0—

W

+ 2 Sterk.

W—
N—

Z

» Lunge golvende beweging, zwaar.

± i.u w

Langzaatn, 4 schokken.

Zwak, 2 schokken.
2e schok vrij sterk.

o—

w

De gebinten va n alle h izen kraakteu.

± '
Z—

N

Yrij hevig, 2 schokken.

± 10 NO-ZWF IM|.

Verschillende a ardbevin en werden waar-



lUwhltMltir of

J%

Administrateur

Controleur.

Resident.

Gezaghebber.

Districtsschrij-

Resident.

J. H. Berkhuy

Controleur.

K. Ch. W. Serde.

Resident

rimorenOnder-
hoorigheden.

tfilitair Apotln

Batoer.

Tjikorai.

7.2 Z 109.8

Kalangsari.

Gorontalo.

7.3 Z

0.5 N
2.8 Z

108.3

129.5

Kaimana. 3.7 Z 133.8

Geheelekustv/d

Res. Benkoelen.
± 5Z. ±103.0

Pager-Alam. 4.0 Z 103.2

Moeara Mioeh. 103.8

Kota-Agoeng. 5.5 Z 104.6

Lebak Parai. 6.6 Z 106.4

Loebai Soekoe. 3.7 Z 104.5

Blang-Kedjeren. 3.5 N 97.6

Roendoeng. 0.9 N 99.6

Namlea.
Atapoepoe.

3.0 Z
9.1 Z 124.9

|
Noiltoko

[
Kapan.

9.6 Z

9.7 Z
124.4

124.3

Amboina. 3.7 Z 128.2

Amboina,
Nieuw-Guinea
Benkoelen, .

Lampongsche
Distr., Sumatra.

Bantam, Java.



Intensiteit

aard der bewe<

15

N—

W

Stcrk, :> schokken.

Kort

± '£
N—

Z

Lickt.

± 1 ZW—NO ? Gering.

seconden

± 40

W-0 Vrij hevig.

Licht golvend.

Vrij sterk.

2 Zwak.

± 3 w

NW—ZO

1 N—

Z

± 3 NW-ZO Matig, twee achokken.

10 N—

Z

0—

W

Sterk.

2 hevige schokken.

2 „

(ok te Lematang lhr

Pasemablanden, Ogai

Doea waargenomen.



Residentie of

Gouvernemont

Gouverneur. Blang Kedjcren. 3.5 N 97.6 \tjeh en On-
derhoorigheden,

Sumatra.

16 20" 30™ + 37

Bindjei. 3.6 N 98.8 Sumatra's Oost- 16 20«15» + 32

Onderdistricts- Goenoeng Mi- 103.8 J','ili'inl):inirsci)f 17 7u30m + 12

hoofd. gang. Bovenlanden,

Resident Amabel. 3.3 Z 129.0 Amboina, Ceram 19 23" 30™ — 89

Ass.-Wedana. 7.9 Z Pasoeroean,.lava UU |. 5m^ (- 12)

Ass.-Resident. T)j ember. .

Banjoewangi.
8.2 Z 113.7 Besoeki, Java. 23

23

gu 5()m**

Gezagbebber. Djembrana. 8.4 Z 114.6 Bali en Lombok,
Bali.

23 10U m**

Controleur. Sin^anulja. 8.1 Z 115.1 23 I0ullj.ii**

Ass.-Resident. Banjoewangi. 8.2 Z 114.4 Besoeki, Java. 2t
"

7 u47.n**

Controleur. Singaradja. 8.1 Z 115.1 Bali en Lombok,
Bali.

2 1 S U 0«n**

Gezagbebber. Djembrana. 8.4 Z 114.6 LH

Resident. Amahai. 3.3 Z 129.0 Amboina, Ceram 2t

2 1" !:>'»

- 89

Gezagbebber. Wahai. 2.8 Z 129.5 28 20«45m — 91

Ngadirodjo.

Geheele Afd.

Ponorogo.



aard der beweging.

£8L ZO—NW Licht.

Zwak.

Op enkele plaatsen scb

W—
30

Sterkl

Vertikaa], vrij hevig.

Licht.

Vertikaal.

Duidelijk merkbaar.

+ 15

N—

Z

W—

30

W—

N—

Z

W—
2 i*

ONO—WNW Doorgaande trillingen.

Vrij bevige snel op el

geade schokken.

Sterk.

Zwak.
W—

Z

Zacbt.

Onderaardscb geroramel.



J. H. Berkhu

Gezaghebbei

.

Donorodjo.

Soedimoro.

Pringkoekoe.

Mangoenhardjo.

Poenoeng.

Tegalombo.

Toelakan.

Moeara-Laboeh.

8.1 Z

8.2 Z

8.l" Z

8.2 Z

1.5" Z

111.3

111.1

111.2

111.0

111.8

111.2

101.0

Fort de Kock. 0.4 Z 100.5

Indaroeng. 1.0 Z 100.3

Afd. Ngawi.
Raroembai.

±1AZ
±2.4Z

±111.3
+ 134.6

Bimo. 8.5 Z 118.7

Afd. Soemba.

Wai Kaboebab.
Karoemi.

J 9.3 Z

(10.3 7

9.6 Z

9.3 Z

"1 20^9

119.4

119.3

Lebak Parai. 6.6 Z 106.4

Roeteng. 8.6 Z 120.5

Patjitan. 8.2 Z

3.7 Z 1133.8

Batang. 6.7 Z 109.7

Madioen, Java. 5 911 o«n** (-12)
5 9u 30m**

5 10«3()m**

10« 0m**

5

9*5 5m**

5 9U l)m«

Padangscbe 5 14„35m** + "23

Bovenlanden,

Sumatra.

+ 25

14u 33m

Padangscbe 5 Uu^om**
Benedenlanden,

Sumatra.

Madioen, Java. 10 lui 5m** (- 12)

Temate en On- Lb 17* 0» —111
derboorigbeden.

Timor en On- 18" 50" — 48

derboorigheden,

Soembawa.
1.8 191 m ±—54

IS 19* 20" — 52

18 19
u

5m — 50

Bantam, Java. 19 12" 35" + 2

Timor en On- 21 15i om — 59

derboorigheden,

Flores.

Madioen, Java. 19" 10m** (- 12)

Amboina, 21«57m —108
Nieuw-Guinea.
Pakalongan, 2o 0u 0"** (- 12)

19" 30«n



Intensiteit

aard der beweging.

Bijkomende verschijm

Licht, horizontaa

Horizontaal.

Vrij sterk.

Zwak.
Licht.

Verticale schok gevolgd

2 vrij sterke schokken, l e hori-

Horizontaal. zwak, 5 schokken.

Zwak.
Matige kracht.

Horizontaal.

Zwak.



derhoorigbeden,

Sumatra.

Celebes en On-
derboorigheden,

Celebes.

Tcrnate en On-

dcrhoorigbedcn.

Nie
~

I'm O.i-

Residem

Kaimana. 3.7 Z 133.8

Wahai
]

2.8 Z
0.5 N

129.5

123.1

Pagilaran. 7.1 Z 109.9

Makale. 3.0 Z m,

Roeteng. 120.5

Gondang-

Tegalombo.

7.9 Z

8.1 Z

129.5

110.3

1U.3

Geheele Afdee-

ling Ponorogo.

+ 7.9 Z ±111.5

Celebes en On-
derboorigbeden,

3 23" 3m —108

8 ±11M5-

.,;.„.-,(,,:**

— 65

13 Iu45m — 60

2\

20° 55m

±22«15» (- 12)

21 22u 5m*«

22*30*1**



Intensiteit

en aard der beweg-in;

1 W—

Z—

N

ZW—NO

± 4

• NO-ZW

,( , schokkeu.

. schokken.



Gouvernement S

en Eiland. p

Patjitan. 8.2 Z 111.1
I
Madioen, Java. 21 22ui()m** (- 12) 22" 6"n

Goenoeng. 111.0
|

21 22»30m
**

Toelakan. s.i' z ni.2
;

21" <>„**

Patjitan. 8.2 Z 22

Ponorogo. 7.9 Z 111.5 22

kebonagoeng. 8.2 Z 111.2 2 2 2l u 50m**

Gondang- 7.9 Z 110.3 Djokjakarta, 22 21u5()m**

Pringkoekoe. 8.2 Z 111.1 Madioen, Java. 2 2 22" 0™**

111.3* 22 22" m

1 w 8.l" Z 2 2 22" 23m? (— 13)

(Tegalombo).

Ardjosari. 8.2 Z 111.2 22

Donorodjo. 8.1 Z 22»25m

Ngadirodjo, 111.8 2 2
—

"l8

Poeloeng. 7.9 Z 111.6 22 22"30m** (- 12)

Tegalombo. 8.1 Z 111.3 2 2

Nawangon, 23 21«43u**

(Tegalombo).

Tegalombo. 21u45m**

Ardjosari. 23 32u m**

Tegalombo. S.L Z 111.3
23 22" 25m**

;;

Pare'-Pare. 4.o" Z 119.6 Celebes" en On-
(iorhnoriulK'dcn

Celebes.

25 7u om —"si

Gorontalo. 0.5 N 123.1 Menado, 27 2u45m — 65

1.9 N 127.7 Ternate en On- 29 21"35m

Tobelo. 1.7 N 128.8 derhoorigheden

Halmabeira.



aard der beweging.

J

Z—

W

N—
N-Z

NO—ZW

Zwak.

Zaciit.

Zwak.

Gewoon.

Zwak.

Geronimel.

0—

W

60

N—

W

!

+ 2

W—
o-w

Vrij hevig,

Liclit.

2 scbokken.



Resident. Tobelo.

( ii.-/:i.i;-lif!)ber. Tjalang.

|

2.0 Z

ate en On
(lerhooriuiu'den

Halniaheirji.

Ternate, Halma- 2', 10» .">«.)'»

Padangsche

Bovenlanden,

Sumatra.

10*57™ —108

3u IU«» -88

f)U45m — 91
3- 0- -58

+ 3uOm — 60
5u4<5m — 52
16«30m

-

10«59» -85

18" 20™ + 45

1SU30™ + 36

+ 44
I8ul5m + 36

lSu Urn' + 28

18"- 30™ + 33

+ 30

IS" 45™



MijkuiiH'ihU: vii^liijii-t leu

2

± 2

W—

Z—

N

Licht.

2 e sterk, horizontaal.

3 schokken.

2 schokken kort, krachtig.

Ziicht gerommel.

Licht.

2 lichte en korte schokken.

Oiuler;i:inUch gerommel.

0—

w

W—
N—

Z

± 60

Hevig, 2 schokken met tus-

2 schokken, zeer sterk.

Vrij hevig.

Horizontaal.

Licht.

+ 15

90 Sterk.



A

Klerk Civiel Tjalai

Ternate en On
derhoorighedeu

Ternate 'en On-

derli., Nieuw-
G-uinea.

Menado, Celebes

Ternate, en On-

derhoorigheden

Batjan.

Amboina.Ceram.
Padangsche
Benedenlanden,

Sumatra.

Ternate, en On-
derhoorigheden,

Halmahera.
Timor en On-
derkoorigheden,

l °" 23"" (- 12)

3 1 2« 30m — 86

8 2» Om —110

8 9 u 15m

ztl

17
5u 151*

+ 45

9,0 6u 0™ — 91

2u 23u55m + 25

28 12U Om -85

31 lu20m - 42

Mataram.

Praja.

3.7 Z. 133.8

8.6 Z. 116.1

8.7 Z. 116.3

±8.5 Z. + 116.3

1 2«45m -10s

2 nu 57m — 37

2

2

11" 59m

llu56«n

+ 12* 0««

—"39
+ 38



€ D E

. Dnnr.
. >**

Intensite

en aard der be veg'mg.

Bijko

opi ,Ii,

schijnselen

iste licht.

^ic iiuidflijk

Licht, horizon

*::

N—

Z

Zwa

Hor

Vrij



September 1916 (vervolg).

Controleur. I Toeren. I'usocroc.-iii,

J a

Banjocraas, ,

Ass.-Residen

i 20u o«** (-,12)

9 19u 45«n**

"','::
;;;,;:*

22uo0m**
5 u 30™**

+ 22 u

9 -.;..

2l« 30m**

l

9

.in :j(,m**

19" 0m** »

9 20*10m** -

5
U 0»»**

1 i,
u

;, 2m** „

i
<)";,>'**

19
U
58»**

|
•!-.;» V»**

9

20u ()">**

9

20u 5m**
<-22"<».n**

30*"



± 3
' 0—W ? Vrij zwak.

NW-Z0?

Z—

N

H.Mi. langdurig.

W— Zwak.

ZW—NO
0—

w

Zeer sterk.

Sterk.

w
Vnj heyig.

Groote schok

1 2 schokken.

Z—

N

2 schokken.

± i

N—

Z

W-0
NW—ZO
X—

z

Minder sterk.

+ 10 schokken.

± 15

+ 7

± 7

Hevig, daarna zwak.



Bericktgever. Wa

September 1916 (vervolg).

Regent. Premboen. 7.7 Z 109.8

winangoen.

Alian. 7.6 Z 109.7

kaliangkrik.

Itadjagaloeb.

Gaudjar-Temoe.

7.0 Z

6.8 Z

7.0 Z

108.5

108.3

108.2

Tjipetir.
' 106.6

Salolimboeng. + 3.0 Z ±120.2

Tjiktjap.

7.6 Z

7.7 Z

109.7

109.0

Tjipetir. 7.0 Z 106.6

Pekalongan. 6.'.) Z 109.7

Baujoemas. 7.5 Z 109.3

Poerbolinggo.

Koeto-

Kalianukrik.

Alian/
Magelaug.

Karanganjar.

Poerworedjo.

Premboen.

7.4 Z

7.7 Z

7.5 Z

7.6 Z

7.5 Z

7.7 Z

1U9J

110.1

109.7

3 09.6



C D E

P„u, Intensiteit
iii.ik „,,„,„. ™h(J,..,.e.

Se,o„ae,,

- aiU
" ''"'• beweKi"g

; opmerkingen.

!i

1 Z X g,. st„,

wa .

HorLnii.al.
:t

L

Z

7
N

W-0

+ Mi Vrij „e,s meer,Wc *fa
$*£?*=
ftchtere^ sc-hokk,.

+ 30

+ 60
» ±300

W-0
NO—ZW

Zwuk.



J. J. Holman. S. O. Pagottan. 7.7 Z

Resident. Patjitan. 8.2 Z
GewestMadioen.hfc7.7Z

Controleur. (-reheele Afd. +7.9Z

••. J

Zwak, 8 schokken.

0—W ? i Vr

.

-.



September 1916 (vervolg).

Vs9.-Resident. Maget

7.1 Z 112.5



lll\
srabaja, Java.1 U|18«80~**|(-

** )n™ 8.3 Z 114.71

Bali en Lombok,

Intensiteit

^terk, 2 scliokken

t
,r:;":

i,

N-« IvHji.evi,.

O-NW Sterk.



It

jpSss.

oil L-«

Moeara-Sabak.

Benkoelen.

Benkoelen.

Moeara Bliti.

Ondemfd. Ajer

Neira.

+ 0.2*

f

;;;•;

wS?

25

27

K-C

+ 12

+ 15

|Matig: ce'n stool, thinnm, -ol- ' Tijclsopiruve kan 15"'



'

I-""
; 112.7

I Banda-Neira. I 4.5 Z I

jNeira.

Tobelo. 1.7 N

moina, eira.j 5

Amboina, Banda 5

Halmahera.
raboina, Neir

Benkoelen,

Amboina, Sapa-j 25 '](>»

Benkoelen, '25 —

30 3f**" 1:

6

Uit 't z

NO—ZW

:

;;

± 1 ZW—NO ] lor

1
I

0—

w

N—

Z

Vri.j

I.irl

Lich

1 l.icl

Lan

Z-N

± 10

Zrei

' NW—ZO

Licl

Vrij



~ 160 —

!— ^

':.:;-

Resided of
|

; „„, j^
f§

Resident, Hal'mi

Lorabok.

Coutroleir

ctober L916 (\

Hud^w-,'.'

1

'

"'

Kroetjil.

M^raman.
Negera, (Djem-I

brana).
\

Karangasem.
j

8.8 Z

8.l" Z

?!
4.3 z

4.5 Z

;::

1.1.7

120.5

121 4

112.4

m.5

{I

115 6 1

derh., Soemba.

Timor en On-

Lombok,

;•

Bali en LombokJ
Bali

Mciiado.rclebos!

26

2.

2i>

2G

20

+1,S0»

±ll»_l5m

— 60
"

1

Bijkomemlu vcrsfihijnselei

rij sterk, 2 schokken.

5o7izont^7
Duidelijk, merkbaar.

Midden-Java Tijd.



Iiitcnsiteit

ird der bewegin

November 191

Tendjo-Djaj

Tjibadak

Boenga Mel

hitj.'i.

Distr. Djam- ±7.0 Z

pangtenga.

A2 *>.7 /.

Rahajoe.
|

Batoesirap (Tji- <>.'.) /

Ternate en Ond.,

Nienw-Guinea.
Lampongsche,

Bantam, Java.

•zz +1
Mcnado, (Celebes

derb., Saleier.

Afd. v. Borneo,

Borneo.

21)

u

-

aw

2:i 3u Dm**

±P5~
3 u 5m** :

23 :-iii s»«**

23 2u 55 m**

± 3

± 3U

Z— \\

0— \Y

""^z""

>

Q—W ?

Preanger-beving.

,'nj >terk.

Midden-Java Tijd.



Rijkomeinle vcrscJiijiMt'lci!

November 1916 (vervolg).

M. kerbosch,

Wedana.

Resident.

Ass.-Resident.

j(K»wahTjiwi-

djang.

Serong.

Kanukash.-lociio

l
,
a.i(lefrla»<r.

'

Plered)'.

Wanjron,(l)jam-

Menes.

Koedjanjr.

Miiliti<rpiiiLr.

6.8 Z

6.8 Z

11)6.0

L06.0

Pekalongan,

Banjoein'as,

2\i

2:\

23

2:>

27

I

?•!£
•

2u53n»4*

••

Midlrlmatij.;. -' schokki-n.

Xsvak.

r<angzaum.

ScheureD in |>1 sisterwerk ; spited "eval-

± 22 w^o

leii: thermometers gebroken.

12

+ 25

-NO-ZW

\U—XU

± 20

.

,
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De aardbeving van Maos 9/10 September 1916.

In den avond van den 9en en in dennacht van 9 op

10 September, zoomede den daaropvolgencen day werden

in de geheele Residentie Banjoemas aardchokken waar-

genomen. Nadere berichten uithet geteisterdegebied spraken

reeds van een ramp; vele huizen waren iugetort, persoon-

lijke ougelukken echter niet voorgekomen. He meest hadden

geleden de dessa Maos met net stationsemplaement aldaar

en het plaatsje Kesoegihan aan den recter-oever der

Serajoerivier gelegen.

Omtreut de aardbevingfsverschrjnselen kan ikhet volgende

mededeelen

:

Zaterdagavond 9 September, tieu minuten vooiacht werden

de bewoners der geteisterde streek door eenhevigen en

langdorigen aardschok opgeschrikt, die de hizen op hun

grondvesten deed schudden. Even na acbten wener wederom

een hevigen aardschok gevoeld, die de huizeiije Maos en

Kesoegihan deed instorten. Later op den avom geduremle

den nacht eu den daarop volgenden dag weien er nog

herhaalde malen aardschokken waargenomen. D. Wiechert-

Seismograaf te Batavia, teekende de volgendeaardbewe-

gingeu op:

9 September. l e schok om 7 u. 45 m. 8s m.

2 e
„ „ 7 „ 59 „ 46s

3e „ „ 9 „ 53 „ 16s

10 September. l e
„ „ 5 „ 30 „ 47 s

alles uitgedrukt in Midden Java tijd.

Gevolgen der aardbeving.

Schade aan yebouwen.

Een groot aantal woningen, meestal van inlandse bouw-

wijze, stortten in of werden licht besehadigd. Zoob reeds



n;:.

vermeld, het stationsetnplacement en do woningen der spoor-

wegbeambten te Maos hadden veel geleden, meerdere huizen

waren onbewoonbaar geworden. Ook de spoorbrug over de

Serajoerivier eu de spoorbaan bij Kesoegihan waren, onder
invloed der aardschokken, verzakt of verschoven. De bescha-

digingen bleken echter niet van ernstigen aard, zoodat het

spoonvegverkeer weiuig last ondervond.

Aardspleten.

Het meest werd de bevolking verontrust door het ontstaan

van aardspleten, waaruit water en zwart zand opborrelden.

De vorming van dergelijke aardspleten is een zeer gewoon
versehijnsel en herhaalde malen bij aardbevingen waargenomen.
Zij vorrnen zich steeds in de nahijhuid eeiier rivierb.-dding

(ook oude rivierbeddingen komen hiervoor in aaumerkiug)
en loopen meestal evenwijdig aan de dal- of rivierrichting.

Op eenigen afstand van den oever houdt het versehijnsel

geheel en al op.

Doze spleten waren alle niet diep en beperkten zich tot

de 3 M. dikke alluviale kleilaag, welke hier overal den

ondergrona der vlakte vorint. De nog dieper liggemle r.d-

steeulaag, waai'door het uronilwatcr eirkultsorr. word door deze

speteu niet getroffen. De aardschokken hebben het grond-

water in zij a natnnrlijken afloop gehinderd. Vermengd met

het r'ijne zand der rolsieenlaag, zocht het thans een uitvveg

langs de nieuw gevonnde spleten en bestaamle waterpntten.

De bevolking dacht aan een vloedgolf vandaar de paniek

tijdens de aardbeving van Maos

De stootrichting en den aard der schokken.

Het meerendeel van de bewoners der geteisterde streek

heeft horizontaal gerichte aardschokken waargenonien. Slechts

enkele personen te Maos nieenden ook vertikale stouten

gevoeld te nebbeu. De henielsstreek vanwaar de aardgolven

kwanien word vrij ak'omoon met het zniden aangednid, dns

van uit zee. De intonsiteit dei ^rhokkeii nam van at Maes



zoowel naar het zuiden als het noorden, geleidelijk at".

Alleen in het dal der Tadjoem waren de verwoestingeu

De door mij waargenomen richting waarin gebouwen, mures
eu voorwerpen omvieleu of verschoven, kau het beste verklaard

worden door Z—N gerichtc aardgolven aan te nemen.

Eukele markante voorbeelden : een der houten stationsschotten

te Maos werd iu zijn geheel 5 cm naar het noorden ver-

schoven. Van vier steenen muren (gelijk van constructie en

vrijstaande) vielen de —W gerichte beide naar het noor-

den om, de N—Z loopende bleven staan.

De vermoedelijke oorzaak der aardbeving.

De microseismische waarnemingen te Batavia en Malabar,

wijzen er op dat het pleistoseiste gebied direct in de nabijheid

van Maos gelegen is. De macroseismische waarnemingen

komeu daarmede overeen. Door de lijn Kesoegihan — Maos,

lengte 3 Km, wordt het epicentrale gebied ongeveer bepaald.

Waar moeten we nu de direkte oorzaak dezen aardbeving

In Banjoemas wierp men de schuld op den G. Slamat.

Deze berg hield zich voor, na en tijdens de aardbeving

absoluut rustig. Ook heeft de onmiddellijke omgeving van

den G. Slamat slechts weinig van de aardschokken bespeurd.

De GL Slamat is zijn naam getrouw gebleven, hij is onschuldig

aan de schade door deze aardbeving veroorzaakt.

We moeten nu trachten gegevens te verzamelen voor een

tektonische aardbeving.

Ten zuiden van de plaats Banjoemas, treffeu we tot aan

zee toe, herhaaldelijk heuvelland aan, bestaande uittertiaire

sedimenten. De heuvelruggen en daartusschen liggende dalen

en vlakten, zijn in hun strekkingsrichting alle parallel, nl.

ongeveer —W. Loodrecht tot deze orographische een-

heden heeft zich het dal der Serajoerivier ingesneden. Ik

stel me de tektoniek dezer streken als volgt voor. Aan
het einde van het tertiair zijn de tertiaire sedimenten door



lil<;k|)l«ioiii)L! aim de oppervlakto gekomen. Er vormdeu

zich horsten en slenken alle —W gericht. T)e horsteu

zijn de tegenwoordige tertiaire terreinen, de slenken werden

op^t'vuld met kwartaire en alluviale sedimenten. Het dal

der K. Serajoe kan men verklaren door een inzniking in de

as der blokplooiiugsrichting aan te nomeu.

Waar de O—W gerichte slenken van Djatilawang (K. Ta-

djoem) en van Tjilatjap — Kroja, de inzinkingslijn van de

K. Serajoe treffen, liggen in deze streek vermoedelijk de

zwakste plekken. Heeft zich nu een der horsten ') tegen-

over de slenken bevvogen dan zal zich in de naastbij gelegen

tektonisch zwakke punten het effect der aardbeving het

meest doen gelden, in ons geval zijn die punten de buurt

van Djatilawang en Kesoegihan - Maos.

De bewegiug van dezen horst kan, mijns inziens, zeer wel

toegeschreveu worden aan een tangentieelen druk, komende

van ait de diepzeeslenk ten zuiden van het eiland Java

gelegen.

Tenslotte zij er nog op gewezen dat de hevig geteisterde

plaatson alle op lossen alluvialeu bodem gelegen zijn, de

plaatsen in het tertiaire heuvelland gelegen hebben minder

geleden.

Batavia, 2 October L917.



De aardbeving van Bali l
) dato

21 Januari 1917.

Den 24 Januari d. j. bereikten oils te Batavia berichten

over een geweldige aardbeving, die het schoone en welvarende

eiland Bali geteisterd had. Vooral het dichtbevolkte Zuid-

Bali zou veel geleden hebben. Er gingen zelfs geruchten

dat vele inlanders omgekomen waren, meldingen die later

helaas niaar al te waar bleken.

Stellor dezes outviug toeu de opdracht om zich in

commissie naar Bali te begeven, ten einde door een

plaatselijk deskundig onderzoek den aard en omvang

zooinede de vermoedelijke oorzaak van de aardbeving vast

te stellen.

Den l
en Februari bereikte ik het eiland Bali en den 2 en ,

dus

bijna veertien dagen na do aardbeving, begon ik met inijn

onderzoekingen, welke tot einde Februari voortduurden.

De resultaten van dit onderzoek zijn in het kort de

volgende

:

1. Waargenomen fkwegingen der aarde.

Volgens den Ass. Resident van Zuid-Bali werd 7 Januari,

dus veertien dagen voor de eigenlijke aardbeving, te Den Pasar

een lichte aardschok gevoeld; op 20 Februari werden door

inij de laatste stuiptrekkingen der groote aardbeving te

Moentjan waargenomen. De volgende lijst geeft een nauw-

keurig overzicht over de aardbevings Yerschrjnselen gedurende

die periode op het eiland Bali waargenomen:



Waargenomen aardbevingsverschijnselen op h~. ~

Jaauari—Februari 1917 (ten deele samengesteld naar eige

Hand Bali, gedurende hot tijtl

Den Pasar

Zuid Bali

Uontr. de V o

tenboer

7//A) --:

zzo-

:

hevige.laugaanhoudeiide.selioin-

melende beweging.
hevige,langaauhoudende,schom-

melende beweging, met vertikale

vrij hevige, schommelende be-

weging met vertikale stooten;

intensiteit geringer dan in Zuid

en Midden Bali.

Deze aardbeving werd over

geheel Bali gevoeld. de uirwer-

king was het sterkste in Zuid

Bali (districten: Tabanan — Ba-

doeng—Gianjar en Kloengkoeng)

en in het Zuidelijk gedeelte <

het Batoergebergte.

Op Java werd deze aardbeving

gevoeld tot Bondowoso.

!

) vrij hevige, schuddende en

roteerende beweging.

de lumpen slingerdcn in het rond,
2
) korte schudd'Mide bewetring.

3
) korte schud. bew.

4
) » »

5
) langer maar minder hevig

als de vorige.
6
) korte schud. beweging.

7
) »

9
) I

"
I



Intensiteit en aar'd der

beweging.

4.45
!

2 sec.

4 sec.

3 sec.

7.25

ajangan 4.25

eigen waarn.

Den Pasar 0.40 v.m.
j

2 sec
igen waarn.
Tjatoer 5.35 v.m. I 3 sec,

eigen waarn.
Kintamani 10. 3d n.m. 20 sec

eigen waarn.
Res., Ass.

Res., Contr.
|

Kloengkoengj
Kintamani

j

1 0.12 v.

Res., Ass. I tot

Res. 11.40 v.

Kintamani
j
6.30 v.

eigen waarn.
Kg. Batoerj 5.45 n.

eigen waarn.

j

Moentjan
|

6.30 n.

eigen waarn.

ZO-NW

ZO—NW

3 sec.

3 sec.

10
) korte schud. beweging.

De aardbeving van 5.15 n.m.

werd ook te Den Pasar en Boe- f

leleng waargenomen, de andere

niet allemaal.
11

) korte schud. bew.
12

) iets langer.
13
) korte schud. bew.

,4
) iets langere bew.

zwakke schok.

rrij hevige en langere schom-

melende beweging; nadien wer-

den nog vier zwakkere schokken

gevoeld.

laiiLrcre. /wak schuddende bew

korte, zwak schuddende bew.

korte, zwak schuddende bew.



RESULTAAT IIKIi WAAWXIOIINOEN.

Horizontaal ZO (Z) — X.W. (X.) gerichte golvende-bewe-

gingen in Zuid-Bali. Deze bewegingen werden ten deele

nog in Midden Bali (Batoergebergte) en Xoord Bali waar-

genomen.

Vertikale stooten met een sehuddende, schommelende bewe-

ging werden in Midden Bali (Batoergebergte) waargenomen.

Deze bewegingen werden ten deele nog in Xoord-Bali

waargenomen.

2. De uitiverking der aardbeviwj op de bodemoppervlakte

en de zich daarop bevindende gebouwen en voonverpen.

Het effect der aardbeving was afhankelijk van:

a. den aard der aardbevingen.

b. de steensoort, waaruit de bodemoppervlakte was opge-

bouwd.

ad a. De horizontal golvende bewegingen hadden ten-

gevolge: het omvallen van bamboehuizen en het instorten

en scheuren van steenen woningen, daarentegen in mindere

mate het instorten van ravijnwanden.

De vertikale stooten veroorzaakten geen directe schade

aan gebouwen en voonverpen. maar wel aan de ravijn- en

bergwanden; onafhankelijk van een bepaalde hemelsrichtiug

storten overal aardinassas nuar beneden. Alle gebouwen,

voorwerpen en menschen, welke zich in de afschuivingszone

bevonden; werden onder het losgeraakte gesteente bedolven.

Bijna 80°/o ^an alle slachtoffers behoordeu dan ook thuis in

deze streken.

ad b. De invloed der steensoort op de voortplanting der

aardtrillingen is, mijns inziens, door deze aardbeviog weer

eens des te meer duidelijk bewezen.

Gesteenten met hechte samenkitting, vaste breccies, uit-

vloeiingsgesteenten en koraalsteen, verminderen het effect
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der aardgolven; gesteenten met los verband als allnvialo

aanslibbingen, tuf- en aschlagen verraeerderen het effect.

Tusschen streken met hevige verwoestingen lagen plekken

gronds, waar alles was blijven staan; voorzoover ik kon nagaan
bestond de ondergrond daar ter plaatse dan nit vaste breccies

of koraalsteen.

Conclusies.

Was de aardbeving veroorzaakt door een primaire werking
van den Batoervulkaan dan hadden de verticale stooten het

hevigste moeten geweest zijn, de uitwerking der horizontale

stooten daarentegen minder. We zien cchter dat juist het

omgekeerde word waargenomen. Waren Zuid-Bali en het

Batoergebergte geologisch opgebouwd als het overige deel

van het eiland Bali, dns uit gesteenten met vaste samenkit-

ting, dan waren er geen verwoestingen geweest in de vlakte

van Zuid-Bali en geen afstortingen in het Batoergebergte.

Waaruit volgt, dat het terrein der hevigste verwoesting

niet altijd het dichtst brj het epicentrum behoeft gelegen

te zijn.

3. De omvalmchting van gebouwen en voorwerpen.

Ofschoon men in het algemeen, vooral dicht bij het

epicentrum, geen waarde kan hechten aan de omvalsrichting

van gebouwen en voorwerpen, vervalieii, inijns inziens. die

bezwaren, indien een groot aantal gebouwen, vrijstaande en

van dezelfde constructie, voor het grootste deel alle in een

bepaalde richting omgevalleu zijn. Dit was in Bali het

geval, de bamboehuizeu en padischureu vielen in de richting

naar het X of XW om. Enkele dier gebouwen waren zelfs

van de neuten opgetild en zonder intestorten tot 25 cM. toe

naar het XW verplaatst.

,

De vraag vallen de gebouwen om in of tegen de richting

der aardgolven in, zal voor ieder geval afzonderlijk moeten
onderzocht worden. Bii een plotselinge schok kunnen
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gebouwen tegen de *tootnVhtin<r in omvallen. DaaivntegiMi

zullen bij langaanhoudendo, golvende bewegingefi, do ge-

laatste soort lu'wegiiigen wrrd dnidrlijk op I'.ali w aargcnonien,

het omvallen der huizen geschiedde dan ook niet plotseling

raaar eerst eenige seconden na het begin der aardbeving. 2
)

Ook het optillen en verplaatsen van enkele gebouwen kan

slechts in de golfrichting plaats vinden (hier moet zoowel

eon horizontal als vertikale componente gewerkt hebben).

Gevolgtrekking.

Uit de omvalrichting der gebouwen en voorwerpen mogen

we concludeeren dat de voortplantingsrichting der aardgolven

ZO (Z) — NW (N) geweest is.

4. Microseistische gegevens.

(Jit de opteekenihgen 3
) van den Wiechert seismograaf

van het Kon. Observatorium te Batavia mogen we de ver-

onderstelling makeu dat het epicentrum dezer aardbeving

ten Zuid-Oosten van Bali in den' Indischen Oceaan moet

gelegen zijn.

5. De vermoedelijke oorzaak van de aardbeving.

Zooals onder 2 reeds is uiteengezet, is een primaire

working van den Batoervulkaan uitgesloten. Veeleer wijzen

de gegevens in 1, 3 en 4 verzameld er op, dat we den

oorsprong in den Indischen Oceaan moeten zoeken.

') Het is niet duidelijk of hier met richting der golfbevvegingen

bedoeld wordt de voortplantingsrichting der loopende golf dan wel

de eigenbeweging van een bepaald bodemdeeltje.

Bij lang aanhoudende, golvende beweging is omvallen naar het

epicentrum toe zoowel als in tegengestelde richting mogelijk (Red.).

2
) Dit verschijnsel vverd door den Ass. Resident van Bali zeer

duidelijk in zijn eigen woning waargenomen.
3
) Richting N. 19° E, afstand 1190 Km.

LXXVII 12k.
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We kunnen thans geen andere verklaring gevcn als ecu

tectoniscbe.

Het is een alom bekend feit dat langs do zuidkust van

Sumatra, Java, Bali, Lorabok enz. een diepzeeslenk aanwezig

is, volgens E. Honig een in wording- zijnde geosynclinale.

Door het trapsgewijze dieper zinken dier troggen ontstaan

aardbevingen, welke de randeu dor oceanen teisteren. De
horizontale golfbewegingen, welke zich van het epicentrum

uit naar alle richtingen voortplanten, zullen voornamelijk hun

invlood doen geldon in do tectonisch zwakkero deelen

der aardkorst, in ons geval in don rijk geplooiden en mot
diatreemen voorzieue eilandenboog Sumatra, Java, Bali,

Lombok enz.

Het schijnt echtor, dat deze horizontale golfbewegingen

ondor het Batoermassief (Bratan en Agoeng massief) aange-

komon, hior nioiiwe zwakkero vertikale 'howogingen hebbon

te voorschijn geroepon (secundair epicentrum). Dit behoeft

niet te verwonderen aangezien het juist de vulkanen zijn

die door middel van diatreemen met . het inwendige der

aarde in verbinding staan.

Slotconclusie.

De aardbeving was van teetonischen oorsprong. Hot

hypoceutrum was gelegen ten ZO van Bali in een diepzee-

slenk van den Indischen oceaan.

Do verwoestingen werden in Zuid Bali voroorzaakt door

ZO (Z) — NW (X) gerichte horizontale golvendo bewe-
gingen, in het Batoergebergte door vertikalo stooteu met
een schuddende, schommelende beweging. De intensiteit der

horizontale golven was grooter als die der vertikale.

Maar ook de intensiteit der horizontale golvingen was niet

bijzonder groot, getuige de weinige verwoestingen in streken

opgebouwd uit hechte gesteenten. We weten vooral uit

onderzoekingen in Japan gedaan, dat die intensiteit in losse

gesteenten somtijds verdubbelen kan.
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Deze aardbeving d. w. z. de hoofdbeving van 21 Jannaii

word vergexeld van maeruseistiseh waarneembare voor- en

nabevingen. Onderaardsch gerommel werd herhaalde raalen,

maar niot zeer duidelijk, waargenomen.

Ook kwamen er berichten binnen omtrent een kleine

vloedgolf, \v;i;n-ii-.Miomc!i 1;uil's de kust tusschen Kloengkoi-n^

en Benoa. Er werd echter geen schade geleden door dit

natuurverschijnsel.

Van vrrliootrde \verkiir_r dor vulkanen Batoer en Agoeng,

die beide door raij beklommen werden, was geen sprake.

Misschien mag de verhoogde working van de Kawah ldjen

in Febr. d. j. aan deze aardbeving toegeschreven worden.

Batavia, 3 Augustus 1917.

De tijd. geoloo'j l>
:
h M/jwn in,.

Dr. G. L. L. Kemmerling.



Meteorologiese gegevens verzameld op
een tocht naar de Talamau

Ed. JACOBSON.

Van begin April tot einde Juni 1917 hield ik mij in de

Ophir Distrikten van Sumatra's Westkust op. Het doel van

mijn reis was een onderzoek naar de fauna van de Goenoeng
Talamau (2912 M.) in te stellen. De zeelui noemen deze

berg Ophir, een naam die bij de Inlandsche bevolkiug natuurlik

onbekend is. Op mijn tocht was ik vergezeld door de heer

H. BiiNNEMUBR, verzamelaar voor het Herbarium van 's Lands
Plantentuin te Buitenzorg.

Hieronder wil ik slechts enige ineteorlogiese data vermelden

op mijn reis verzameld. Een uitvoeriger reisverhaal hoopik
elders te publiceren.

Taloe, de staudplaats van de Kontroleur der Ophir Distrikten,

heeft volgens de publikaties van het Kon. Mag. en Meteorol.

Observatorium te Batavm een gemnidelde jaarlikse regenval

van 3949 mm. De plaats ligt. 500 M. boven zee. Een bie-

zonder groot verschil hiermee vertoont de theeonderneming

Tanangtaloe op slechts 8 a 10 KM. in de luchtlijn van Taloe

op een hoogte van ongeveer 1000 M. gelegen. De volgende

cijfers werden daar gedurende de laatste 5 jaar opgetekend

:

1912 5088 mm.
1913 5474 mm.
1914 5358 mm.
1915 5795 mm.
1916 4656 mm.

De maximum neerslag valt op Tanangtaloe in de maanden
September, October of November. De grootste regenhoeveel-

heid in het genoemde tijdperk werd in November 1915



waargenomen en bedroeg niet minder dan 978 ram. l

). Een

kleiner maximum valt gt v woonlik in ecu van de maanden Maart,

April of Mei. Augustus is gewoonlik de droogste maand.

In de voor Sumatra's Westkust exceptioneel droge maand

Augustus 1914 viel er slechts 81 mm.; een meer normaal

cijfer wij.Ni Augustus 1912 aan met 222 mm. Een iets hoger

minimum valt in Januari of Februari. Men heeft dus twee

Van Januari tot Maart komen in de Ophir Distrikten vaak

zeer hevige winden voor. Ze zijn bekend onder de Inlandse

naam huKjhisnu en waaien niroial nit hot westen, bij uitzon-

dering uit het noordoosten. Het is een droge wind, die soms

aqvy hevig kan zijn, doch nooit lang aanhoudt. In de genoemde

maanden kan bij van 1 tot 4 maal per week waaien. Dik-

wijls is de kracht er van zo groot, dat schade aan gebouwen

wordt aangericht en het wel eens voorkomt, dat platen

dakijzer van gebouwen op verre afstand worden \veggeslin;.rerd.

Op de noordwestelike helling van de Talamau werden door

mij achtereenvolgens op verschillende hoogten bivaks aauge-

legd en bleef ik daar in het geheel 2 maanden-

Op 17 April werd de eerste tocht ondernomen van uit

Pinagar (240 M.) langs de Batang Inango (op de Topografiese

kaart ten onrechte B. Xangogenoemd) tot een hoogte van 1200 M.

Op de 19 April werd een bivak betrokken op 400 M.,

gelegen op de rug tussen de Air Biloean en haar linker

zijvivier, de Air Simpaug. Daar bleef ik tot 5 Mei. Ofschoon

April en Mei tot de zeer natte maanden behoren, vielen er

in dien tijd slechts cnkele zware buien. De 6 Mei verhuisde

ik naar een op 875 M. gelegen bivak, op de rug tussen de

Air Biloean en de linker bronrivier van de Air Karomi.

Van toen af viel de regen zeer overvloedig, zodat tot het

einde van. Mei bijna geeu dag zonder bui voorbij ging. De

wolken hingen steeds zeer laag en zowel 's inorgens als in

') Te Taloe viel in November 1915 989 mm. regen. (Red.)
2
) Een dergelijke verdeeling van den regenval (maxima in de

kenteringen) geldt voor nagenoeg geheel Sumatra. (Red.)



de namiddag heerste in het bos zeer dikwijls een vrij dichte

nevel, die meestal 's nachts optrok. Op 21 Mei werd het

bivak naar een op 1300 M. gelegen punt verlegd. Geregelde

temperatuurwaarnemingen kon ik door tijdgebrek niet maken.
Ik tekende slechts de volgende data aan

:

Hoogte 1300 M. Minimum-temperatuur in de nacht van 2

op 3 Juni: 157 2°C.

3 Juni -6 uur vm. 15 '^(J

12 uur vm. 20°C

3 uur nm. 16 f /2°C

6 uur nm. 16°C.

Op de 4 Juni onderuam ik in gezelschap van de Kontroleur

van Taloe een tocht naar boven. Dieu dag werd eerst

overnacht in een bivak op 1913 M. hoogte, aan de linker

oever van de links. 1 hronbuok van dt> Ualan-j Inaugo. De

stond de thermometer:

Hoogte 1913 M. om 12 vm. 12°0

en op de 5 Juni:

De 3 en 4 Juni hadden vvij regen gehad, doch de 5

begon de dag met mooi en helder weer. Op deze

klominen wij van 1912 M. naar het plateau, dat op 27<i<

gelegen is en zich nog 152 M. onder de top bevindt.

plateau is een oude krater, die opgevuld is en uu nog sk

een aantal kleineiv kraterputten bevat, waarin water

verzameld heeft. Overigens is het plateau vlak met

oplopende rand van afwisselende hoogte. De top vei

zich ten noordoosten van het plateau.

Op het plateau hadden wij twee hutteu laten bou

Toen de nacht iuviel, begon een koude wind over het pla

te strijken, die door alle reten van ouze ait takken en

deren opgetrokkeu hut heendrong en ons zeer onaangeu

aandeed.



Op do 5 Juni werden de volgende temperaturen op het

plateau opgenomen

:

de nacht van -5 op 6 Juni was de minimum-temperatuur

0. De morgen van de 6 Juni was het weor holder eu inooi

perd de hoogste top (2912 M.) beklommen. Wij genoten

ruiiii uitzicht naar alle zijden, alleen in het oosten was
laud in wolken gehuld. ()m 11 uur voonniddags begonnen

alle kanten de wolken de helling op te trekken en

deu wij daarom naar hot plateau terug, waar van 6 tot 7

De 7 Juni werd do tocht naar beneden aanvaard en benMkte
de Kontroleur nog dezelfde avond Soekamanauti (19u II.)

gelegen aan do grote weg van Sasak naar Taloe. ik zelf

bleef in het 1300 M-bivak achter.

De 12 Juni trok ik weer van daar naar het 1913 M-bi vak

De toen genoteerde temperaturen waren:

Hoogte 1300 M. 8.15 vm. 19°C

1913 M. 10.30 vm. 19'/, C.

Van 12 op 13 Juni viel de temperatuur in het ]L913

AI-bivak des nachts op ti'/^MJ en toen ik opstond voud ik . dat

een volkomen. oinmekeer in het weer had plaatsgegre pen.

e lucht was droog geworden en het land in het westen

3rd, zo ver men kon zien, door een heiige damp bedekt.

in de hemel vertoonden zieli lange vedei wolken, een teken,

,t in de bovenste luchtlagen ecu Gierke wind heerste. Ora

uur vin vertrok ik met de koelies uit het 1913 M-bivak.

jdureude de gehele voormiddag was de zon omgeven door

n volkornen halo, terwijl zich later ook nog een -tuk van

n tweede buitenste halo vertoonde.
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Om 12 vm. bereikten wij de rand van het plateau, waar
een hevige wind uit het westen woei. Deze wind was bui-

tengewoon droog en hield zonder tussenpozen de gehele dag
aau. De droogte was zo groot, dat de gespleten rottan,

waarmee de meegenomen goederen waren samengebonden,
door de uitdroging afknapte en het wasdoek voor de dakbe-

dekking al zijn buigzaamheid had verloren. Wij haddea
alien last van een prikkelend gevoel in de keel en de koelies,

waarvan iker twee hail aangehouden, leden aau gebarstenlippen.

Van het plateau uit gezien was het gehele land, zo ver het

oog reikte, door een heiige damp bedekt, die naar boven toe

scherp was afgebakend. De liicht duarboven was geheel helder

en doorschijnend. De Talauiau stak zowat een 150 of 200 M.
boven deze blauwachtig grijze laag uit. Dit zelfde verschijnsel

van eeu dikke laag, die er als blauwachtige rook uitziet, en

die van de heldere bovenlucht schei p afgescheiden is, heb ik op

Java herhaaldelik gedurende <lroge oostmoesons waargenomen.
Van wege de sterke wind werd door niij van een tweede

bestijging van de uiterste top afgezien.

Oiu 4.15 nm. was de teuiperatuur op het plateau ll°Ceu

Tegeu de avond wakkerde de wind tot een storm aan, die

zonder ophouden bleef doorvvaaieu. Xiettegenstaande ik 3

stel wollen onderkleren en 2 stel bovenkleren aantrok en mij

in 2 wollen dekens wikkelde, was het in mijn hut bijna niet uit

houden van de koude. Elk oogeublik verwachtte ik, dat het

zeil, waannede de hut gedekt was, door de wind weggerukt
zou worden, niettegenstaande ik het stevig met touwen had

laten vastsjorren. De hut w£rd de gehele nacht heen en weer
geschud en het mos. waarmee ik alle retten had laten dicht-

stoppen en dat door de groote droogte tot poeder was geworden,

werd door de wind tussen de voegen uitgeblazen. Ik bracht een
hoogst ouaangename nacht door; van slapen was geen sprake en

ik maakte mij ongerust, dat de koelies, die ik wel elk 4 dekens
had gegeven, doch die niet zo warm gekleed waren als ik,

misschien van koude zouden omkomen, zoals dit indertijd
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bij het bouwen van de triangulatiepilaar op de Talamau

met 3 Inlanders was geschied. Gelukkig bleek inijii vrees

ongegnmd, want de volgende niorgeii waren beide, hoewel

erg verkleumd, dank zij het vuur in hun hut, nog spring-

nul had uvstaan on niet weinig vorwonderd, toen het block,

dat de minimum-thermometer slechts 6°C boveu nul aauwves.

De hevige wind had de koude veel erger doen schrjnen.

Om 7 uur v.m. was de teinperatuur weer 9°C. Daar de

storm bleef aanhouden, besloot ik mijn veiblijf op het onher-

bergzame plateau niet langer te rekken en werd om 8 uur

afgcmaiseheerd.

Zeer verbaasd waren wij een 50 M. onder de rand van het

plateau de lucht bladstil te viudeu, terwijl aan de struiken

Blijkbaar stak het plateau no? juist boven de grens uit tussen

de kalme benedenlucht en een scherp daarvan gescheideE

hogere zone, waariu een sterke luchtverplaatsiug beerste.

De 15 Juni maakte ik een tocht van het 1913 M-bivak tot op

een hoogte van 2400 M. en vond de lucht volkomen kalm. ter-

wijl de koelies, die ik naar het plateau had gezondeu om de daar

boven de storm nog met onverminderde kracht woei, .loch

even onder de plateau-rand daarvan niets te bespeuren viel.

Ueods 'smorgens vroeg was het zichtbaar, dat < en verande-

ring in hot weer zou plaats grijpen.

De lucht was niet meer zo droog; uit de vlakte stegen

dikke. wine wolkgevaarten laugs de hellingen naar boven,

doch werden opuolost nog voordat zij de hoogte van ons

bivak bereikten.

!>e 1*> Juni noteerde ik de volgende temperaturen

:

Hoogte 1913 M. 8 1

/. vin- ' 14'/ 2°C
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Bij aankorast op het plateau bleek de storm geheel over

te zijn en om 1 uuriim stegen ook weer vaii alle kanten de
wolken langs de helligen omhoog.

Het verdient vermelding, dat ook in lagere streken van

Sumatra's Westkust in de dagen tussen 14 en 15 Juni buiten-

gewoou lage temperaturen zijn waargenomen, zo b.v. te Fort
de Kock (920 M.) op 14 Juni 15 °1C en op 15 Juni 10.°1C

beide temperaturen om 6.30 v.m. opgenomen.
In verband met de ondervinding, die ik ook op andere

hoge bergen in Sumatra, zoals de Singgalang, de Piek van

Korintji, de Dempoe an de Kaba heb opgedaan, ben ik geueigd
aan te nemen, dat de temperatnur op hoge bergen in Sumatra
nooit of hoogst zelden onder het nulpunt daalt. Op Java is

dit in de oostmoesson volstrekt geen zeldzaamheid.

Op de Smeroe maakte ik op 2800 M., dus nog ver onder
de top, een nachttemperatuur van— 1°0 mee en op het Diengr
plateau (2020 M.) enige maleu— ]

I2°C.

Xachttemperaturen onder nul zijn in Java zelfs op veel

geringere hoogten, b.v. op ondernemingen in de Preanger,

herhaaldelik waargenomen. ]

)

is her niet waarschijnlik, dat het grotere vochtgehalte van
de lucht in Sumatra de nachtelike uitstraling voor een belangrijk

deel tegenhoudt? Van een bepaalde droge tijd kan toch in

h» 4
t grootste deel van Sumatra niet gesproken wonien.

min. temperatnur ^eregistreerd

peratun.-u komen in den drogen



De Bohorok-wind in Deli

De bohorok is een fohnwind, eeu droge, warme valwiud,

die, vooral in de niaauden Mei tot September uu en dau

over de vlakteu vau Deli, Langkat en Serdaug waait. Soms

duurt zijn rijk maar een dag, een enkele maal houdt hij

oiudai xiju droogte de laltak versehroeit en bederft. l>it is

eehtor uiet de eenige reden waarom het fdhukarakter van

den bohorok ineer bekeud is dan van een groot aautal andere

droge valwinden, die in den Arehipel voorkomen
;
gedeelteltjk

daukt hij zijue bekendheid ook aau het feit, dat hij tevens

iu Indie de meest typische vertegenwoordiger van zijne

Van de Ivaro-hoogvlakte komende stroomt hij van de

zuidelijke bergen de vlakte in. Het sterkst doet hij zich

gevoelen iu Boven-Langkat, Boven-Deli en Boven-Serdang

en wel voornanielijk in Boven-Langkat, waar hij door het

Bohorokgat, de L^intoe Alas, de in/inking, waardoor de Bampoe

zich een weg naar de vlakte baant, eeu gemakkelijken door-

tocht viudr. Hij komt als een heitige valwind met de kraeht

Medau toe. Daar wordt hij echter niet meer als eeu regelmatig

doorstaande wind gevoeld, maar schijnt hij in den regel iu

de hoogere luchtlagen te waaien en daalt alleen af en toe

voor korten tijd stootsgewijze tor de aardoppervlakte af. Naar

de kust en uaar het zuidoosten toe vennindert hij voortdureud

in beteekenis.
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Het volgende is ontleend aan een sehrijven van Dr. be Bussy,

directeur van het Deli-Proefstatiou. „ln de bovenstreken

kan hij storuiachtig waaien, beneden is de kracht veel minder.

Op de ondernemingen vlak ten X. van Bindjey (21 km.

W. van Medau) kan hij zich nog krachtig doen gevoelen, zoo

ook to Moilan zolf. Volgens f>r. Dik.m kau de bohorok op de

bovouafdoolingen dor oik ieiiienii

n

l; en Patoembak en Soengei

Bahasa (resp. in Deli en Serdang, 13 en 22 km. ZZO van

Medan) nog vrij stork zijn. niaar is hij zeldzaam en weinig

krachtig op de lager gelegou ondorneminiivn TandjongMarawa

12 km. ZO van Medan) en Batang Kwis (13 km. 0. van

Medau). hi de btiurt ran Tebittg Tinggi, dat veel verder (60 km.

ZO van Medan) ligt is hij bijua geheel onbekend, ofschoon

tlaar ook wel bij uitzondering warme winden voorkomen, die

vennoedelijk staartjes van een bohorok zijn."

leder ervaren planter van Boven-Langkat kan het intreden

van den bohorok eenige uren vooruit voorspellen, een termiju

die meestal voldoende is om de droogschuren te sluiten.

Hij kondigt zich u.l. van te voren aan doordat in het ZW op de

hoogere bergkammen zich do bekende fdhnwolken vormen,

die schijnbaar onbeweeglijk op do toppeu liggen on gedeeltelijk

voor de bergkammen naar het NO afhangen. De lucht is

doorsrhijnend on do beriren vortoonon zich in een diep donkor

Bij stferko oni wikk-diim- komt de bohorok ook meer zuid-

oostelijk voor en waait hij te Bandar Baroe af en toe

als ecu sterkc valwind over hot randgobcrgto naar beneden

en wordt tot Pematang Siantar toe een enkole maal waar-

rolgens den Heer vox ( )kkki,k, don vroegereu ;

Lau Boentoe (ten NO van het Bohorokgat, in Boven
lgkat, 17 km. ZW van Medan) volgt vaak op deu bohorok

fliuke regenbui, die ook uit den fohnhoek komt; het is

tevens uit met de droogte. Het uitblijven van de bui,

de fiihn zich horhaleu zal.
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Bijzonder heftig was de bohorok van de eerste helft van

Mei 1914. Eenige nadere bijzonderheden ait die periode

betreffende het weer, zoowoi in Deli als daarbniten op

de hoogvlakte, mogen hier volgen; zij kunnen een inzicht

geven in de oorzaken, die den fohn te voorschijn

roepen.

Planters, die jaren lang op Sumatra's Oostkust hebben

gewoond, verklareu volgens de Deli Courant, dat deze bohorok

tot de hevigste behoort, dien ze beleefd hebben:

„Had de'aanhoudeudo droogte al veel kwaad gedaan aan

de tabak, de bohorok braehr den genadeslag. In het Langkat-

srachten, spoedige regen zal misschien den naoogst no

len redden. Op Bloeloe Tjina (niet ver van de kust, 20 kn

van Medan) zipi een paar velden geheel sehoongeveege

schoon, dat er bi j wijze van spreken geen blaadje mee

Ook andere geviDlgen had de bohorok. Tusschen Meda

bandar Baroe zip] i drie boomen omgewaaid, waardoor d

oonverbinding gestoord is. Erger is het tusschen Banda

>e en Brastagi i[op de Karohoogvlakte). waar zoovet

aen omgewaaid z ijn, dat de telefoonleiding over kilometer

vernield is."

Op de hoogv

Dolok waaide &<
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waarvan hier benoden in Deli niets bespeunl wen I. met

uitzondering van zoo nu en dan korre tijden. bijv. 20 minuten,

bohorokwind, die als u-ewoonlijk plorst'liug opstak en plotseling

ophield."

Het is mi] nief bekeiul in hooverre doze laatste opmerking

ook op den bohorok van Mei slaat, zooals zij echter daar staat

geeft zij een duidelijkc aanwijzing, waar de oorzaak van den

bohorok is tc zoeken.

Het lijdt geen twijfel of men heeft hier te doen met een

liiehrstroomiiig, die door een verstorkt vorschil in luehtdrukking

aan weerszijdeu van het gebergte. dwars over het hoogland

van Sumatra wordt gedreven. op dezelfde wijze als de

Zwitsersche Fbhn zijn ontstaan te danken heeft aan een

versterkt drukversehil tusschen de noord- en zuidzijde van

de Alpen.

Om dit toe te lichten mqeten wij het windsysteem van

Sumatra wat nader beschouwen en wel voornamelijk voor de

echte bohorokmaanden. Deze vallen in den tijd, dat bezuiden

den evenaar de ZO moesson waait. Bij het overschrijden

van den evenaar tracht de moesson aan Sumatra's westkust

tengevolge van den invloed der aardrotatie een noordoostelijke

richting aan te nemen, maar het hooge gebergte belet hem
dit. Vandaar een opstuwing van de lucht, kenbaar eenerzijds

aan de zwakke wisselende winden, anderzijds aan den hoogen

barometerstand aan de west- vergeleken met de oostkust.

Ook de groote standvastigheid der ZW winden, die be-

noorden Sabang waaien, waar de wind vrij baan krijgt,

Blijkens de barometerwaarnemingen, te Padang en Medan
verricht, stijgt het drukversehil tusschen west- en oostkust in

de rnaanden Juni Augustus tot ruim 1 mm. hetgeen tamelijk

veel is, men bedenke slechts dat het drukversehil over den

2 a 3 maal zoo grooten afstand Batavia-Pontianak of Ambon
Menado in dezen tijd, dat de moesson het sterkst doorstaat,

niet . grooter is. Hoevvel door het gebergte van Sumatra
grootendeels den moesson den weg wordt afgesneden, wordt



hi] echter geensszins gehe

do sterke winden, die opl

Sumatra. Op de Karovlakte en hot Toba nicer waait van

Juni t/m November d.e wind zeer standvastig oithetwesten

belemmering voor de navigatie. Dat bewijst verder de nicer

naar het zuiden, in Padang Lawas en wel vooral in de vlakte

van Padang Bolak in her stroomgebied van de I'aneh rivier,

in de niaanden .1 nil -October optredende. met groote bestcn-

diuheid waaienfle vahvind.

Ten W van Deli is in tegenstelling met I'adang Lawas de

coniiguratie van het gebergte blrjkbaar zoo, dat de wind die

op de hoogvlakte waait in den regel aan den rand van het

plateau gckomcn in de hoogcre Iagrn zijn wcg vervokt en

slechts bij uitzondering. nainelijk wanncer het drukversehil

vochtige benedenlucht weg te dringcn en naar de vlakte af

tc dalen Dat zulks in de eerstc plaats daar gesehiedt. waar

het randgeberuic het laagst is en het plateau geleidelijk naar

de vlakte at'daalt, n.l. 1>ij de Bampoe vallei. is boirrijpcli.ik.

') Hetzelfde verschijnsel treedt o.a. op aan de oostkuat van Australie,

te Sydney, waar nu en dan een heete NW wind over het kustgebergte

waait. In den regel blijft ook deze luchtstrooming in de hoogere

lagen en wordt bij uitzondering, soms gedurende 1 a 2 dagen.soms

voor slechts korten tijd, beneden waargenomen. Ook de Zwitsersche

Fohn wordt vaak het eerst op eenige hoogte waargenomen, terwijl

hij eerst later den grond bereikt.



Verder merkt men van den westelijken bovenstroom niets,

benalve aan de kust waar de sterke valwinden, vaak van

zoo gevaarlijke „Sumatranen", die in denzelt'den tijd, n.l.

van Mei tot November, optreden, ongetwijfeld met dien

st loom in verband staan.

Tot goed begrip van het fdhneffecl inoge bier nog een

kleine globale hrcij tcritiu eon plaats vindcii. (lesteld, dat op

de hoogvlakte, waarvan wij de hoogte op 1400 m. zullen

aaunemen en waar de temperatuur op 18°C is te stellen, de

vochtigheid 100% is, dan zal deze lucht, indien ze zonder

warrnte- on vochtverlies tot in de vlakte afdaalt, per 100 m.

daling 1° in temperatuur tbenemen en beneden dus verwarmd

zijn tot 32° terwijl de betrekkelijke vochtiirheid 43% zal

bodragen; daar tegenoverstaat dat bijv. to Moilan do gemiddolde

temperatuur 2»i". do gomiddeldo vochtigheid <SO° liedraagt.

Te Lau Boentoe neemt men dikvvijls bij het intreden van

bohorok windstooton waar, die eer kond dan warm aandoon.

Dit is de koude berglucht, die 's nachts op de afgekoelde

bergaellingen rust en voor den bohorok uit wordt gedreven.

WAAENEMINGBN.

Hieronder volgt een staatje van boliorokdagen, voorzoover

ze mij bekend zijn. Gedeeltelijk zijn /.o overgenomon uit

de Mededeelingen van het Deli-proefstation, gedeoltoli.jk

II. MUNNIKS dk .Ioxgii. De opgaven hebben gedeeltelijk

betrekking op Medan zelf, gedeeltelijk op de ondernemingen

Lau Boeutoe (24 km. ZW van Medan), Soengei Koean
(grenzende aain Lau Boeutoe), Bindley Estate, Two Rivers

(19 km. Z vai i Medan), Bangkat, Bedagei on Gedong Djohore

(24 km. ZW van Medan). Voor verreweg het grootste ge-

deelte gelden zij eehter voor Lau Boeutoe. Zij geven dus aan

wanneer ergeiis in de tabakstreek de bohorok heeft gewaaid.



Geheel volledii: xal hot lijst jo vooral in de eerstc jaren wel niet

ziju. V
r
oor zoover bekend, is de sterkte als volut aaii^eueven.

1 zwak of sterkte onbekend, / matig, 1 sterk.

(Zie biz. 194 en 195).

Dr. Vbiens geeft in een bijdrage over den bohorok in den

2den jaargang van de Mededeelingen van het Deli-proefstation

voor eenige bohorokdagen de volgende opgaven van de betrek-

kelijke vo<-lit :

•_ Ii- i- 1 . wuaruvuomen te Medan te 12 u 'smiddags.

1Q07 Juli Augustus

latum % datum % datum % datum %
4 53 23 38.3 5 87.5 20 47.12

12 56 24 44.8 6 37 21 53.5

17 47.;') 25 37.5 7 52 22 42. 2

18 53.1 31 47.2 9 53.2 23 38

22 43.5 10 46.4 24 48

12 46.1 26 55.2.

Ter vergelijking moge dienen, dat de betrekkelijke vochtig-

heid in Juli en Augustus te 12" 's middags gemiddeld ongeveer

60% bedraagt.

Dr. Vriens ging tevens na of er een verband bestaat

tusschen de luchtdrukking te Medan en het voorkomen van

bohorok en vond „dat gewoonlijk bohorok wel gepaard blijkt

te gaan met drukverlaging, maar sprekend kan men het

verband niet noemen."

Temperat

Door den Heer von Oefelk, administrateur vau Lau Boentoe,

zijn in de jaren 1915 en 1916 waaruemingen verricht met

een hygrograaf en een psychrometer, welke instrumenten door

het Observatorium waren verstrekt.

De hygrograaf heeft met slechts geringe onderbrekingen

geregistreerd van 18 Augustus 1914 t/m 30 Januari 1916,

van de psychrometeratlezingen loopen de maandstaten (termijn-

waarnemingen te 6 a.m., 1.30 en 5.30 p.m.) van December 1913

t/m December 1915, maar er ontbreken meerdere maanden.

LXXVI1 13k.



Tabel I BOHOROI DAGEN
"

januarh Februari. Maart. . April. Met. Juni. m. A«g„s,u.. September. October. Nov. Dec.

1901 31 5.6.27
_ _ _ _ _ _ 1901

1902 _ 3.9.10.11.12 1902

1903 _ _ _ _ 23.25 15 j 5.6.7.8.9.10 27 — 26.27 — — 1903

1904 - - " - - 13.14 3.4.5.6.7.8.9 15.16.17.18.19

20.21

28.29.30.31 " " 1904

1905 - " " - - 12 21.22.23.24.25

26.27.28

31 1.2 ~ _ ~ 1905

1906 _ _ _ 25.26 [eerste dagen] 4.5.12.13 2.3.8 3.15.16.17 — — 24.25 1906

1907 ~" ~ ~~ 29.30 2 20.21.26 4.12.17.18

20.21.22.23

24.25.31.

5.6.7.8.9.10.11

12.17.19.20

21.22.23.24.26

6.7 1907

1908 - - - - 10.13. 14. 15.29 10.13.20.26 14.15.23.30 6.13.18 20.21.23 ~ - 1908

1909 _ _ _ 18.22.31 9.10.23.24
12.14 2.3.30 7.8.9.10.11.16 8 5.11 - 1909

j

25.27 17,18

1910 - - - 9 - 5.9.14.29.30
1.2.26.27 14.25.28 • 1.9.10.11.12

13.28

6.7 10.11 ~ 1910

1911 " - — 11.12.13.14 27.28 !
21.22.26.27 :

|

28.29.30
J

1.2.3.4.5.6.12

15.16.17.18

19.20.21.22

9.11.12.13.14

15.16.17.21

2.3.4.29.30 19,1

' 23.25.27.28.29

1912 " ~ ~ 2.31 4.5
4.5.6.7.8.9.19

20.21.22.23.24.25

26.27.29.30.31

1.2.3.4.5.6.7.9

10.12.13.19.20

23.24.25.27.28

29.30.31

1.2.3.7.10.15

16.17

1912

1913 - - _ 6.7 8.9.10.11.12-15
- 18.19 - ~ "~ ~ 1913

1914 21 - -
16.17.18 |

10.11.12.13 22
3.4.5.6.7.8.9

10.11.18.19.20

2.5.17.18.27

j

~ " " 1914

21.22.23.24.25

26.27.28.29 1

|

1915

1916 =
~

28

8.9.12.15.17.18 20.21

26.30 7.13.19.20

22.23.24

J

=
_

6.7.8.9.10.11.14

28.29

3.4.5.27.28.29

18.19.23.25.26

27.28

_
. 1915

1916

1 - - 10 32 57
,06 76 55

*• 5

_
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In het onderstaandc tabclletje zijn voor do bohorokdagen

de minima der betrekkelijke voehtigheid en do temporatuur

te l u30m en 5B30m samengebracht met hunue afwijkingon

van het overeenkomstige maandgemiddelde.

Betrekkelijke vochtigheid.

1

Temperatuur.

u30"i 5"30m

1
temp. afwijking. temp, afwijking.

Jan. 1

21 290.5 0o.2 25O.0 — lo.O

22 32.0 0.2 24.5 -3.5

J1 33.3 2.0
i

25.3 -5.5

4
!

33.0 1.7 30.0 -0.8

5 34.0 2.7 30.2 -0.6

6 33.2 1.9 30.2 -0.6

7 32.3 1.0 30.0 -0.8

8 34.0 2.7 31.0 0.2

9 36.0 4.7 31.2 0.4

11

35.4

35.4

34,0

4.1 32.0

2.7 33.3

1.2

0.2

2.5

19 32.0 0.7 33.2 2.4

20 32.0 0.7 ! 34.2 3.4

21 32.3 1.0 34.0 3.2

22 32.0 0-7
! 32.0 1.2

23 32.0 0.7 32.0 1.2

24 31.0 -0.3 31.0 0.2

25 30.0 — 1.3 29.1 — 1.7

26 30.3 -1.0 28.4 -2.4
27 33,0 1.7

1 31.3 0.5

28 35,0 3.7 i 32.2 1.4

29 35.0 3.7
j

31.0 0.2

Aug.

18 52% 6%
27 33 -tf



Betrekkelljke vochtigheid.
Temperatuur.

Iu30m 5«30m

1915. mi„imu n.
|

afwijking. ,,„„, <emp . afwijking.

Mei.

8 37% — 13% 32". 3
|

0o.5 280.0 -lo.3

9 40 -10 31.0
j

-0.8 30,2 0.9

12 50 323
|

0.5 30.0 0.7

17 27 -23 35.4 3.6 31.4 2.1

18 34
,
-16 36.3 i 4.5 31.3 2.0

20 43 - 8 32.2 0.4 28.2 -0.4

21 45 32.2 28.3 -0.3

Oct.

4 51 _ 4

30.2

29.3 o?
27.1

30.3

-0.7

2.5

5 40 — 15 32.2
|

3.0 28.1 0.3

27 53 - 2 20.4 0.2 27.2 -0.6

55 27.3 27.0 -0.8

29 44 — 11 32.

1

2.9 29.3 1.5

Nov.

2 66

1

3 29.2

;

0, 28.3 1.6

Het waarnemingsmateriaal is vrij gering, inaar laat toch

eenige eigenaardigheden der bohorokdagen duidelijk uitkomen.

De bohorokdagen zijn betrekkelijk droog, zij hebben

een laag vochtigheidsminimum, in Augustus 1914 en Mei

1915 valt het absolute minimum van de maand op een

bohorokdag (27 Augustus met 33% en 17 Mei met 27%).

In Juni 1915 hebben echter 4 dagen zonder bohorok een lager

minimum dan de droogste bohorokdag n.l. 3, 11, 22 en 28

met resp. 42, 41, 38 en 32%, in October 3 dagen n.l. 6, 7

en 30 met resp. 39, 35 en 39%. de in November vermelde

bohorokdag beuft /.v\t> i-cn minimum, dat boven her -•

minimum der maand ligt.



Meermalen komt het voor, dat juist de dag op den

bohorok volgende een lager minimum haalt dan de bohorok-

dag zelve.

Na 12 Mei met 50% volgt 13 Mei met 48%
„ 15 „ „ 43% „ 16 „ „ 38%
„ 21 Juni „ 45% „ 22 Juni „ 38%
„ 5 Oct. „ 40% volgen 6 en 7 Oct. „ 39% en 35%
„ 29 „ „ 44% volgt 30 Oct. „ 39°/ .

Deze droge dagen zonder wind schijnen niet dat opvallend

uitdrogend karakter te hebben, dat de bohorokdagen zelve

kenmerkt, ook al daalt de betrekkelijke vochtigheid lager dan

op de bohorokdagen. De gevolgtrekking ligt voor de hand,

dat vooral de wind, en wel gepaard gaande met droogte, bier

de schadelijke factor is. Het is trouwens een bekend feit,

dat de verdamping in nog sterkere mate van den wind, dan

van de droogte afhankelijk is.

De diagrammen van 20 en 21 Juni en van 27, 28 en 29

October zijn wel het meest kenmerkend voor het bohorok-

verschijnsel. Niet zooals in normale gevallen neemt de betrek-

kelijke vochtigheid 's nachts toe en bereikt zij in den loop

van den nacht bijna het verzadigingspunt, maar de vochtigheid

blijft gering den geheelen nacht door en ua tusschenpoozen

van stilte, waarin een snelle stijging is waar te nemen, komt
telkens opnieuw de droge fohnwind de vochtige lucht verdringen.

Deze droge machten, welke bij windstilte niet vooorkomen,

spelen natuurlijk ook een belangrijke rol bij de uitdroging

tijdens den bohorok.

Betrekkelijke hooge temperatuur op bohorokdagen blijkt

regel te zijn te l u30m ; te 5 u30m is ook in de meeste gevallen

de afwijking naar den positieven kant, maar vrij vaak toch

is zij ook negatief. Men mag hieruit wel de gevolgtrekking

maken, dat niet de geheele temperatuurstijging dynamische
verwarming door de dalende luchtbeweging is, maar dat de

sterke zonneschijn tengevolge van de geringe bewolking ook

een rol speelt.



Nader onderzoek naar de oorzaken van den Bohorok.

Luchtdrukking te Padang en Medan.

Het drukverschil Padang — Medan bedraagt gemiddeld

(1908— 19U) in de verschillende maanden van het jaar

(in mm.).

i. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. D

1.07 0.07 0.37 0.61 0,83 1.10 1.15 1.04 0.77 0.49 0.42 0.

In de maanden December— Februari is het dus bijna nul,

van Juni tot Augustus ruim 1 mm.

Het aantal bohorokdagen blijkt ten nauwste met het

bovenstaande drukverschil samen te hangen, het maximum

aantal valt in de maand met het grootste drukverschil en in

de maanden December tot Maart, waarin het drukverschil

zeer gering of negatief is, treedt de bohorok zoo goed als

nooit op.

Voorzoover voor beide stations barometerwaarnemingen

beschikbaar waren, is de barometerafwijking opgemaakt van

het bijbehoorende maandgemiddelde op bohorokdagen, zoowel

van de luchtdrukking te Padang en Medan als voor het druk-

verschil tusschen de beide plaatsen. Door bij de laatstgenoemde

verschillen het verschil der maandgemiddelden op te tellen zijn

de drukverschillen zelve verkregen. In deze laatste bewerkiug

zijn de niet geheel betrouwbare gemiddelden niet gebruikt.

Het blijkt, dat op de 275 bohorokdagen te Padang de

luchtdrukking 155 keer boven het maandgemiddelde is

geweeat en 120 keer daar beneden, voor Medan zijn de

getallen 90 en 185. Het onfcstaan van lage luchtdrukking

en zuiging aan de Medan zijde (den fbhnkant) schijnt derhalve

als oorzaak te overwegen, zooals zulks ook met den

Zwitserschen Fohn het geval is. Stuwing aan den Padang

kant blijkt als regel ook in het spel te zijn. Dat zuiging en

stuwing meestal samenwerken is in overeenstemming met

wat in het algemeen voor Indie geldt: de drukverschillen
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zijn zoo gering, de systemen van hoogen en lageu druk zoo
vlak, dat harde wind bijna uitsluitend alleen dan optreedt,
wanneer toevallig de drukstijging in een gedeelte van den
Archipel saraenvalt met een drukvermindering in een ander
gedeelte.

Voor dagen met sterken bohorok wordt gevonden:

Padang 9 maal boven en 7 maal beneden het maandgemiddelde.
Medan 2 „ „ „ 14 „

Op de telle bohorokdagen overweegt derhalve veel sterker
het zuigingseffect. Dat vooral het wegzuigen door een
drukminimum den valwind te voorsehijn roept is begrijpelijk:

de vochtige benedenlucht wordt weggezogen en de lucht van
het plateau moet toevloeien om de leegte aan te vullen; bij

stuwing van den anderen kant daarentegen zal de lucht'van
het plateau door de snelheid, die zij heeft, meer neiging
hebben in de hoogte door te stroomen.

Bij dit alles mag men natuurlijk niet uit het oog verliezen,
dat de opgaven van tabel I wel niet alle op echte bohorok-
dagen zullen slaan en dat er ook wel- dagen onder zullen
doorloopen, waarop de droogte door andere oorzaken o.a.

door een algemeen neerdalende Iuchtbeweging wordt bepaald;
tevens is de methode der afwijkiugen van de maandgemid-
delden eenigszins raw, vooral waar soms, zooals in de
maanden Juli en Augustas het geval kan zijn, het grootste
aantal dagen bohorokdagen zijn. Ieder geval op zichzelf
na te gaan is echter eenigszins omslachtig en loont bij de
onzekerheid en onvolledigheid der bohorokopgaven zelve de
moeite niet. Voor een enkel geval zullen wij dit doen, n.l.

voor de Mei-periode van 1914, die waarschijnlijk de meest
typische en hevigste bohorok is geweest van het geheele
lijstje.

Hieronder volgen van 9 tot 13 Mei voor de afzonderlijke
waarnemingsuren de barometerafwijkingen van het maand-
gemiddelde en in de laatste kolom het drukverschil zelve
voor Padang—Medan.
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Afwijking van het maandgemiddelde

Medan Padang-Medan.

Drukverschil

Padang-Medan.

9 9a — 1.57 —1.18 —0.39 0.67

12 —0.55 -1.29 0.74 1.80

5p — 1.50 — 1.47 — 0.03 1.03

10 9a —0.14 — 1.71 1.57 2.63

12 0.93 — 1.57 2.50 3.56

5p 1.11 — 1.86 2.97 4.03

11 9a 0.11 -2.50 2.61 3.67

12 —0.33 —2.99 2.66 3.72

5p -0.68 —2.56 1.88 2.94

12 9a —0.54 —3.14 2.60 3.66

12 —0.89 -2.74 1.85 2.91

5p —0.54 — 1.74 1.20 2.26

13 9a — 0.87 — 1.49 0.62 1.68

12 — 0.37 -1.11 0.74 1.80

5p 0.17 1.08 —0.91 0.15

Vanaf den 9den daalt te Medan de luchtdrukking, die te

Padang stijgt, het drukverschil neemt gestadig toe en bereikt

een maximum van 4.03 mm. den 10den te 5 U namiddags, de

daling te Medan gaat nu nog door; hoogstwaarschijnlijk door
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de inmiddels ingetreden sterke luchtverplaatsing gaat nu te

Padang de barometerstand ook naar beneden, zoodat het

drukverschil iets begint af te nemen. In den loop van den

12 dun en 13den herstelt zich geleidelijk de normale toestand

en de bohorok houdt op.

Het verschil in barometerstand tusschen Padang en Medan
is op bohorokdagen (205 gevallen) gemiddeld 1.74 mm , voor

de dagen met sterken bohorok (9 gevallen) gemiddeld 2 21 mm.
Het maximum bedraagt 3.81 mm.
Er komen ook eenige zeer geriuge en zelfs negatieve

drukverschillen voor; dit wijst er op, dat niet alle opgaven

op echten bohorok betrekking hebben, ook kunnen fouten in

de barometeraflezingen een rol spelen.

Het voorkomen van bohorok, ook bij kleine drukverschillen,

maakt dat een voorspelling op grond van den barometerstand

slechts matig succes belooft, wel blijkt datlageluchtdrukking

te Medan, gepaard gaande met een drukverschil Padang-

Medan dat 2 mm. nabijkomt, als min of meer betrouwbare

voorboden beschouwd kunnen worden.

Het voorkomen van bohorok in Deli gaat bijna steeds met
harden wind op het Karoplateau gepaard, zooals te verwachten

was, en zooals de windwaarnemingen te Seriboe Dolok verricht

duidelijk uitwijzen. Seriboe Dolok ligt 5 km. ten noorden

van het Toba meer op 1420 m. boven zee. Voor een

willekeurig jaar, 1911 is in onderstaande tabel de dagelijksche

windsnelheid gegeven. Het zijn schattingen volgens een

willekeurige schaal, de getallen zijn gemiddelden van de 6

waarnemingsuren 6, 9, 12, 3, 6, 9. De bohorokdagen zijn

met vetgedrukte cijfers aangegeven. In April, Mei en Juni

vallen dagen met harden wind en bohorok geheel samen,

in Juli is het verband ook goed te zien, maar niet zoo

duidelijk, doordat bijna alle dagen bohorokdagen zijn.

Zondert men in Augustus de alleenstaande datums 9 en 21

uit dan valt ook in deze maand bohorok in de laagvlakte

en harde wind op het plateau samen.



Seriboe Dolok.

Gemiddelden der geschatte wiudsterkte

6a, 9a, 12, 3p, 6p eii 9p.
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Het blijkt dus wel, dat iu Deli in den regel de droogte

niet door neerdaling van de bovenlucht in de nabijheid ontstaat,

maar dat de lucht van verre uit het westen wordt aangevoerd.

Hiervan legt ook de regenval aan Sumatra's westkust

getuigeuis af. Voor de in tabel I vermelde bohorokdagen

(met uitzondering van Juli 1911, 1912 en 1914 en Aug.

1912, omdat het meerendeeld der dagen in deze maanden

bohorokdagen zijn) zijn de afwijkiugen opgemaakt van den

regenval vergeleken met de bijbehoorende maandgemid-

delden. De uitkomst geeft een overmaat van regen per

bohorokdag en wel voor:

Padang Ajerbangis Sibolga Meulaboh

5.3 5.0 1.4 6.1 mm.

Voor de stations Padang, Ajerbangis en Meulaboh derhalve

een overmaat van meer dan 50% val1 den gemiddelden val

per dag, welke voor dezen tijd van het jaar op hoogstens

10 mm. is te stellen.

Dit surplus wordt nog iets grooter wanneer men den

regenval op bohorokdagen niet met het maaudgemiddelde,

maar met de dagen zonder bohorok vergelijkt. Duidelijk

blijkt hieruit, dat in den regel op bohorokdagen aan Sumatra's

westkust een opstijgende beweging van de lucht plaats

vindt ').

Voor een 18-tal bohorokperiodes, n.l. de meest typische

(van 4 dagen duur en langer) is de regenval voor de 3

stations Padang, Ajerbangis en Meulaboh gedurende de eorste

vier dagen gemiddeld per bohorokdag en per station:

1901-1909 (9 gevallen) (1) 16.1 (2) 19.5 (3) 17.9 (4) 9.9 mm. regen.

1901-1916 (9 gevallen) 51.5 41.9 21.2 16.9 „

1901-1916 (18 gevallen) 33.8 30.7 14.6 13.4 „

Voor de eerste 6 dagen (10 gevallen).

1901-1916 (1) 25.2 (2) 13.3 (3) 5.5 (4) 3.5 (5) 6.7 (6) 5.0 mm. regen.

') De regen wordt genoteerd op den dag ('s morgens) van afrapping.

Met een bohorokdag is de regen in verband gebracht, die grootendeels

den vorigen dag is gevallen.
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Verreweg de meeste regen valt derhalve in den regel

in de eerste 2 dagen eener bohorokperiodo en ueemt

daarna snel af.

Als een sprekend voorbeeld van dit verband geven wij hier

ten slotte nog den regenval op eenige stations aan de westkust

tijdens den sterken bohorok van Mei 1914. De maandsommen

en het gemiddelde per dag zijn ter vergelijking er bij gevoegd.

1914 Benkoelen Painan Padang Ajerbangis Meulaboh

Mei 11 87 136 134 153 112

12 78 9 154 210 46



Voorloopige mededeeling over de geologie van
den Oostoevervan hetTobameerin N.-Sumatra 1

).

Dr. W. C. KLEIN.

Door de werken van Wing fri.<inn (Een geologische verken-

ning in de Tobalanden, Jb. v/h Mijnwezen, XXIII, 1894,

Wetensch. gedeelte), Backing (Zur Geologic von Nord- und

Ost-Sumatra; Sammlangen des geologischen Reichsmuseums

in Leiden, Ser. I, Bd. VIII, 1904) en Volz (Nord-Sumatra,

1° Band: Die Batakliinder, Berlin, Dietr. Reiraer, 1909)

was bekend geworden, hoe interessant de geologie van

het gebied is, dat het grootste meer van Sumatra oinzoorat.

Wing Easton onderzocht den Zuidoever en het eiland

Samosir, in het meer gelegen. Bucking bezocht vluchtig den

Xoordelijken oever, Volz werkte ook hoofdzakelijk op dien

oever, doch verkende tevens min of meer den Westoever en

Zuidoever.

Slechts de Oostoever bleef oubekend. Door schrijver dezes

is thans deze leemte aangevuld voor het gebied tusschen

Tigaras en de Asahanrivier, in den loop van twee vacantiereizen,

in de jaren 1915 en 1916 daarheen ondernomen. Er blijft

echter nog veel te onderzoeken in detail.

Topograph is de Oostoever over een groote lengte der

onderzochte ^ 60 Km. lange kuststrook zeer steil. Vele beken

storten zich met watervallen van 50 a 75 M. hoogte in het

meer. De kust van Tigaras tot Pauahatan ligt dicht bij de

waterscheiding, die het meer omringt. Van Panahatan wordt
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de X.W.-Z.O.-richting der oevers opgevolgd door een X.-Z.

rich t in ii', welko ten Z. van Motoeug weer in de vroegere

richting overgaat, zij het ook met eeuige afwgkingen.

De waterscheiding, die bij Panabatau dieht bij de kust lag, loopt

echter ten Z. dier plaats in dezelfde richting door over de

bergreeks Pintoe Batoe (1280 M.), Marpalatoek (1770 M.), Si

Sae Sae, Pangoeloebao (2151 M.), Simanoekmanoek (2131 M.)

en Sigoelati. Daarna verbreekt het dal der Asahanrivier,

die het meer ontlast bij de Z.O. punt, deze bergreeks.

De meerspiegel ligt 906 M. boven zee, de randbergen

rijzen overal tot minstens 1200 M. en meestal zijn zij veel

hooger, vooral ook op den Westoever.

De vooruitspringende oeverschol, die westelijk van de lijn

Panahatan-Asahanbeginpunt gelegen is, heeft ook een steilen

doch lageren westkant, die niettemin nog tot 1449 M. oprijst

bij Harangan na Doea, waar zoodoende een 500 M. hooge

steilkust is ontstaau langs hethier juist zeer smalle oostelijke

meergedeelte.

Overigens helt dit blok naar O.N.O. af en liggen de drai-

neerende rivieren, op een na, in de laagte, die het van de

Pangoeloebaobergreeks scheidt. Bij Parapat en bij de Asahan

vallen zij in het meer.

StratigrapJiie.

In den oostoever van het meer, opgevat als het stuk van

Tigaras tot Porsea, bleken voor te komen:

1°. Twee granietmassieven (in den ondergrond waarsehijnlijk

een) met contadhof van hoornrots en vleklei.

3°. Vermoedelijk palaeozoi'sche (ev. carbonische) kalksteenen

en leien, sterk geplooid.

De leien hebben den habitus der oude leien van Verbeek

en bevatten veel kwartsietzones, zijn dikwijls phyllitisch en

soms komen conglomeratische grauvvacken voor

•V°. Weinig geplooide grootendeels grove favartszandsteenen

met (meest aan de basis) ingeschakelde conglomerateo

(Marpalatoekzandsteen ).



Dit gesteente is wellieht uneven, en ligt discordant op de

kalkeu on leien.

4°. Liparieten en hunne tuffen.

5°. Andesietgangen (nabij Tigaras).

6°. Oude stranclterrassen met bijbehoorende rivierterrassen

en delta's.

Onder 3° zal ecn en ano. r >

,

.edegedeeld.

1°. De granieten.

Zij komen voor langs de kust vau halverwege Panahatan

(kampong Soealan) tot nabij Parapat en in het binnenland

ligt een tweed e massief van Adjibata tot voorbij Motoeng.

Volgens Ir. C. A. de Jongh, wien ik slijpplaatjes ter nader

onderzoek toezond en die later ook zelf het voorkomen bij

Parapat bezocht, is de graniet een amfiboolbiotietgraniet.

Volgens mijn indruk ter plaatse is de graniet kwartsarra,

van syenitisehen habitus.

Er komt in het Motoeng-massief veel pyriet voor. Ten
behoeve van den aanleg van den z.g.n. Tobaweg (van

Peinatang Siantar naar Balige) waren groote ontsluitiugen

in dit mooie gesteente geniaakt bij Parapat, met behulp van

dyuamiet. Het is een prachtige bouwsteen en bij voldoenden

afzet zou de ontginning zeker loouen. Diaklazen zijn weinig

talrijk en de korrel van den graniet is zeer egaal. Slechts

zelden vindt men amfiboolrijke basische gedeelten van 1 a 2

dm. afmeting. Enkele pyrietkristallen tot 1 cm. grootte

komen voor.

De graniet vau Motoeng is analuog, doch niet zoo mooi

ontsloten, wijl de Tobaweg er noordelijk langs gaat. De weg
van Adjibata naar Motoeng gaat er overheen en langs

alle bouwlanden liggen de blokken tot groote wallen

opgestapeld.

Lipariettuffen, die het gebied van Parapat tot Adjibata

innemen, inelusief het sierlijk gevonude schiereiland van

Sipiak, scheiden de twee granieten, die ondergrondsch wel
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zullen samenhangen. Hat gesteente van Motoeng is iets

basischer dan dat van Perapat.

De granieten zijn jouger dan de kalksteonen en oudeleien,

zooals hun contacthof getuigt. De Tobaweg ontsluit dezen
zeer mooi bij Soealan en men ziet, hoe daar de p.p. conglo-

nieratische leien geleidelijk verhard werden tot hoornrots-

Het gesteente krijgt een steeds heller klank bij aanslaan,

de gelaagdheid verdwijnt bijna geheel, zoo ook de splijt-

baarheid. De conglomeratische insluitsels der leien zijn

gedeeltelijk omgekristalliseerd, gedeeltelijk zijn zij door de

hitte gekrompen en zitten eenigszins los in de oorspronkelijke

holte. Bij Sosornaka is ook de kalk gemetainorfoseerd en

dolomitisch geworden. Voor details verwijs ik naar een studie

van Ir. G. A. de Jongh die den hoornrots, etc. microscopisch

onderzocht.

De graniet bij Motoeng wordt van de X.Z. loopende kust ge-

scheiden door een verschuiving, zoodat jongere lagen, ten deele

eruptiva. aan de meerzijde dit massief maskeeren. Als men van

Gorsik naar Motoeng de steile hooge kust bestijgt, passeert men
eerst deze jongere lagen, doch voorbij een breuk geraakt

men in typische vlekleien, die hier de contactmetamorfose

verraden en spoedig daarna, op het plateau, bevindt men zich

reeds op den graniet zelf. Het is deze graniet, waarvan
de rolsteenen afkomstig zijn, door Wing Easton vermeld.

Als rolsteen vond ik in de Asahankloof op het 1150 M.

terras bij Makoek een graniet van geheel ander type, met

groote rose veldspateu. De tijd ontbrak mij om uit te maken
of hier, wellicht ten 0. van den berg Sigoelati, een derde

granietvoorkomen is, dan wel of deze graniet bij de tuferupties

uit den ondergrond van het Tobagebied is uitgeworpen.

2°. De vermoedelijk palaeozoische (ev. carbonische)

halksteenen en leien.

De kalksteen, die van alle oevergesteenten het meest

opvalt, komt op vijf plaatsen in den Oostoever voor, opgesomd
van X. naar Z.

LXXVII 14k.
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1°. bij Sipolha, halfweg Tiga-Ras en Panahatan.

2°. ten Z. daarvan, vanaf Baudarmaiik tot Bandarrepa

3°. ten X. der baai van Panahatan.

4°. ten Z. dier baai.

5°. bij Sibaganding (ten Z.W. van Panahatan) en bij

Sosornaka (aldaar gemetamorfoseerd).

De leien komen op veel punten hiertusschen voor, een

groot massief ligt onder Repa, een ander ligt frnsschen Siba-

ganding en den graniet van Perapat. Z. van Perapat ontbreken

zij verder in den Oostelijken oever, echter nietin hetachterland.

Leien, grootendeels conglomeratisch en grauwacke-achtig,

vormen nral. het voetstuk der zandsteenbergen Marpalatoek

en Si Sae Sae en s«-h; tend de verdere bergen

der Pangoeloebao-reeks op te bouwen. Alle beken, die zich

van de steile westholling dezer (bij nitzondering beboschte)

bergen oralaagstorten, bevatten uitsluitend rolsteenen van deze

„oude leien". Kalksteenen en eruptiva ontbreken geheel. met

uitzondering van het granietvoorkomen bij Makoek, boven-

genoemd.

In den ktfksteen komen zeldzaam fossielen voor, doch mij

ontbrak bij den korten duur mijner expeditie gelegenheid

om deze te verzamelen.

In de leien in de bocht van den Tobaweg ten 0. van

Panahatan vond de botanicus Hagerup fossielen en had de

vriendelijkheid mij deze toe te zenden. Zij zijn moeilijk te

bepalen, doch gelijken veel op Aviculopeden papyraceus uit

het carboon van Europa; vandaar mijn vermoeden, dat kalken

en leien wellicht van carbonischen ouderdom zijn x
).

De kalksteen van Bonandolok, in den Z-oever gevonden

door Wing Easton* is wellicht stratigraphisch identiek aan de

') De Heer Hagerup, sinds naar Europa vertrokken, schreef mij,

ook Trilobieten te hebben gevonden, doch in de mij gezonden stukken
kwamen zij niet voor. Het punt blijft de aandacht verdienen, wijl

schrijver dezes ook Trilobieten in de „oude leien" bij Kaloee in Atjeh

aantrof (zie Verslag der wis- en natuurkundige afdeelingder 1 ( n.

v. Wetenschappen, gewone vergad, 29/1/16, Deel XXIV).
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kalken vati Sibagauding, enz. De oude leien en Tolong-leien

door hem beschreveu, correspondeeren waarschijnlijk metde,

leien van den Oostoever, hierboven beschreven.

De richting der plooiing van het palaeozoicuin van den

Oostoever is in hoofdzaak X.—Z. en niet X.W.—Z.O. Steile

laag.stand koint veel voor.

3°. De Mat'iial<ih)i'l:intuU'vcn feoceen?). Breulcen.

Hit gesteente is slechts zwak geplooid en ligt discordant

op het palaeozoicuin, welks talrijke kwartsgangen het mate-

riaal voor de uit melkwitte kwartsen bestaande zandsteenen

en conglomeraten hebben geleverd. Diagonaal structuur komt

er veel in voor.

Zij zijn waargenomen

:

a. bij Tigaras, waar onherkenbare steenkernen van bivalven

er in voorkomen en zij wellicht met schalies geassocieerd

zijn, en voorts met vele onderbrekingen tot bij Sipolha;

b. een meer aaueeugesloten massief, welks basis eerst

oaderdenmeerspiegelli.irtl)ij Sipolha. diK'.hgeleidelijkoprijst

tot groote hoogte, komt voor van Sipolha tot den Batoe

Merdinding-berg ten 0. van Baudarrepa (1340 M.) Ouder

dezen zandsteen neemt hier het zichtbare palaeozoicuin

in dikte evenredig toe.

c. De Marpalatoek en Si Sae Sae bestaan eveueens uit

dezen zandsteen, met een voetstuk van palaeozoicum. De
zandsteen hier ligt ver boven het niveau van den Tobaweg

en veel hooger dan die van Batoe Merdinding.

Evenwel wordt het Batoe Pintoe zandsteenmassief, dat

tegen den Marpalatoek aanleunt in lager niveau, nog door den

Tobaweg doorsneden en is daar mooi ontsloten. Batoe Mer-

dinding en Batoe Pintoe vormeu eeu enkele schol, gescheiden

door de later at'go/.erte lipariettuffeu van het Aek na < Hli-<lal

bij Panahatan. Een jonge breitk van N.Z. richting, die ik oak

in den Toba-weg ontsloten vond, sclieidt dei.e schol van de

minstens 160 M.hooyer geleyen zamhtaiirH ran Marpalatoek en

Si Sae Sae. De breuk ligt in het verleng^de der N.Z. gerichte
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kustlijn bezuiden Perapat, welke zeer waarsrhijnlijk daai-

door is ontstaan. Bevestiging hiervan levert do roods vormoldo

vermoedelijke breuk, evenwijdig aau deze kust, wolke bij Gorsik

den graniet en de vlekleien van Motoeng in hot \V. afsnijdt.

Zoodoende is in het Perapat gebied desamenlmmj ran de oemiijiuni

met breuklijnen vrij zelcer aangetoond. Volz gaf overal breuken

aan, zonder deze te hebben waargenomen en zoodoende mocht

Bucking deze dislocaties nog met eenigrecht als „Phantasie-

gebilde" bestempelen.

Verdere sterke aanwijzingen voor breuken vond ik meer

zuidelijk ten N.W. van toektoek (kaap) Ail en nabij Gopgopan.

De verticale hooge wanden, die hier boven water voorkomen,

zetten zich dikwijls rechtstreeks onder water voort, zoodat

ik somtijds op 2 m. van den oever bij 20 in. nog geen grond

kon peilen. Een dergelijk relief moot wel met breuken

verband houden en bij Gopgopan is een dezer breuken te

zien als contact van lipariet met een lipariet-breccie.

Terugkomende op den Marpalatoekzandsteeu zij nog vermeld,

dat deze wellicht identisch is met de door Wing Easton in

den Zuidoever bij Koeta Gindjang gevonden zandsteeneu.

Het type is dat der eoceene zandsteenen van Middeii-

Sumatra.

4°. De liparieten en hunne tuffen.

Deze gesteenten zijn zeer verspreid, hoewel zij niet

uitsluitend den oostoever sameustellen zooals omlerstellendor-

wijze op de Geologische kaart van Xederlandsch-Indie van

E. C. Abendanon staat aangegeven.

De tuffen ontbreken op de toppeu der bergen bij Perapat

(Marpalatoek en Batoe Merdinding). Tot mijn verwondering

trof ik ze echter weder aan op den top van den 2150 m. hoogen

Pangoeloebao, waar overigens meterdikke moslagen en dicht

kreupelbosch de waarnemingen bemoeilijken.

Ten X. van den Batoe Merdinding bestaan de meeste toppen

uit de bekende witte tuffen, wier algemeene helling eenige
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graden oostwaarts is gericht. Onder den Sidjambak Bahir-

top komen er lagen met lapilli van lipariet in voor.

Goed gelaagd zijn zij nergens, zeer onregelmatige gelaagd-

heid komt voor langs den Tobavveg ten X. van den Batoe

Piutoe, alwaar vele spleten aan de gevolgen van aardbevingen

doen denken.

Eon der hoofduitgaugspoorten voor de meestal ongelaagde

tuffen, die zich gedeeltelijk wellicht in den vorm van „nuees

ardentes" uit de ernptiepunten (ter plaatse van het tegen-

woordige meer) hebben ontlast, zal gelegen hebben in

van het dal der Aek na Oeli ten X. van Panahatan. Het

hiaat in de carbonische en eocene sedimenten van den oever

ter plaatse van dit dorp, opgevuld door de tuffen tnsscheo

de zandsteentoppen van Batoe Merdinding en Batoe Pintoe,

is te groot, dan dat dit door de kleine Aek na Oeli rivier

zoude zijn gevormd.

Tuffen liggen ook in den pas van Xongnonganasoe, die de

randbergen ten Z. van den Si Sae Sae onderbreekt (telegraaf-

lijnpad) en in de Asahan-kloof.

In de oeverschol gelegen ten Z.W. van de Marpalatoek

—

Sigoelati bergreeks, zijn de tuffen zeer mooi ontsloten in het

Tobawegtraject Prapat-Porsea. Ten Z.W. van den Simanoek-

manoek nabij Djangga ziet men ze tegen de meestal cong-

lomeratische leieu der randbergen aanleunen. Even ten Z.W.,

vermoedelijk mede tengevolge van breuken, worden zij zeer

dik en verminderen weer sterk in de richting der Z.W. gelegen

Oostkust v/h meer bij Harangan na Doea, waar de 500 M.

hooge steiloever grootendeels uit lipariet bestaat, die imposante

zuilen vormt, analoog aan de bekende zuilstructuur van basalt. ')

Bij Harangan na Doea en op de tegenovergelegen Oostkust

van het eiland Samosir bij Lotoeng is de lipariet het dikst.

Wing Easton vond op Samosir, dat de zichtbare lipariet van
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Lotoeng in alle richtingen in dikte afneemt; hetzelfdc consta-

teerde ik ten Z. van Harangan na Doea tot Sigaol Ten X.

van Harangan na Doea snijdt een breukzone, boven vermeld,

de liparietzuilen af.

De reusachtige dikte van de liparietlava in de meerstraat

bij Harangan na Doea wijst er op, dat hier een deel van

de zichtbare lava behoort tot net stijgkanaal en due het

eruptiepunt hier te zoeken is. Wellicht was er een rij eruptie-

punten, tezamen een eruptiespleet vormende, welke na

instorting aanleiding g>if tot het ontstaan der

lets ten N. der straat kon ik midden in het meer ten W.
van Prapat met 300 M. ijzerdraad nog niet den bodem bereiken.

Verdere peilingen mocsten helaas wegens tijdsgebrek achter-

wege blijven. De ingenieur Smit te Perapat en de controleur

Dk Boer te Balige hebben beloofd, tegelegenertijd met het

door mij te Perapat achtergelaten peiltoestel de waarhemingen>

voort te zetten. Het beste zoude zijn, eenigo rechte lijnen.

dwars op het meer, op bepaalde afstanden af te peilen, bijv.

de trajecten Tiga Ras— Silalahi, Perapat — Siasoe en Balige—
Samosir Z.O. punt. Men zal zich verwonderen over de steile

hellingen, die men onder water aan zal treffen

Liparietstroomon, die den Oostoever passeercMi. zijn alsnog

niet gevonden ; evenmin vermelden Volz en Bucking deze

van den N.- en den W.-oever. Het is dus mogelijk, dat de

door Wing Easton beschreven liparietstroom, die den Zuid-

oever passeert en uaar Taroetoeng is gericht, de eenige uitlaat

vormde van de vloeibare empties. Wellicht waren de in den

0, X. en W. oever vermoede randbreuken van de onderstelde

Tobameerslenk reeds bezig zich te vormen en konden de

tuffen zich in alle richtingen verspreiden, doch de lava slechts

in eene. Sindsdien moet de slenk zich hebben verdiept. Bij

Lotoeng op Samosir vond ik in de tuffen talrijke groote

insluitsels van vrijwel alle sedimenten en den graniet van

den Oostoever, wat bewijst dat deze ook in den ondergrond

bij het eruptieccntrum voorkomen.



i")°. Andesieten hij Tiga Ras.

Het is wnarsi'liijnlijk. dar ten ( ). van Tina Kas, op de

N.Z.-lijn van deu Mardjaroendjoengbergtop naar Kaap Siloe-

moengoer de hier gevonden andesietkam gangvormig de

omringende lipariettuffen ontbreekt en dus een zeer jonge

erupt ie voorstelt. Rreccien begeleiden haar.

6°. Oude strandterrassrii met hijludioorende rivier

i delta's.

A an het slot van 4° werd gesproken van een slenkvorming

tijdens de liparieternpties. Wellicht houdt hiermede de vor-

ming van het nicer verband. De relatief hooge ouderdoni

van dit bekken wordt aangegeven door meerdere, bijna alleen

uit tuf bestaande oude terrassen op 1150 M. hoogte, i.e. rond

'J-">o M. horcn den Iididiiji ii ,itrrrs[„ri/c'[. Volz zag dit terras

het eerst, bij het begin der Asahanrivier.

Het triangulatiesignaal bij Makoek stelde mij hier in staat

de hoogte op 1150 M. te schatten.

Equivalente terrassen voud ik bij Bonandolok in den Zuid-

oever en in den 0. oever op uieerdere punten:

1°. ten Z. van den Dolok Sigoelati.

2°. ten Z. van den Simanoekmanoek, beide goed zichtbaar

van uit den Tobaweg bij Porsea, resp. Loemban Loboe in

het landschap Oeloean.

3°. aau den voet der leibergen vauaf een punt ten N. van

den Pangoeloebao tot aan den Z.W. voet van den Si Sae Sae,

goed te zien vanaf deu Tobaweg op 10 km. ten Z. van

Perapat.

4°. ten Z. van den Batoe Merdinding bij Kepa.

Deze terrasfragmenten bestaan merkwaardigerwijze hoofd-

zakelijk uit tuf, zoodat in dit oudste meerstadium vermoedelijk

nog tuferup ties plaats hadden, die oorzaak werden, dat de

oeverbrandiug van het wellicht somtijds slechts als „zandzee"

bestaande meer geen palaezoische of tertiaire gesteenten

kon uitpro pareeren, althans niet in noemenswaardige hoe-

v eelheid.
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Alleen bij Repa ontbreken tuffen en is het terrasfraiment,

dat deze kampong draagt, alleen morfologisch herkenbaar.

Op Samosir ontbreekt dit oudste terras, voorzoover ik kon

nagaan en zulks wijst wellicht op een zeer jeugdigen leeftijd

van dit eiland. Nadere detailstudies zijn hier o.ra. gewenscht

in het geologisch zoo bijzonder belangwekkende Tobameer-

gebied.

Een jonger strandterras van ± 30 m. hoogte, wijzende

op een discontinuiteit in de overigens regelmatig verloopen

verlaging van den meerspiegel door de Asahanpoort, komt

ook voor en is o.a. geobserveerd bij Adjibata (monding der

Aek Namoersahan), bij Ail, bij Sigaol en in den Z-oever bij

Balige en Moeara. Ook dit bestaat hoofdzakelijk uit rol-

stukjes en zand van lipariet puimsteeu. Het komt op Samosir

voor in een lange strook ten Z. van Lotoeng. Tijdens de

afzetting van dit terras bestoud Samosir dus zeker in zijn

tegenwoordigen vorm.

Een meer uitvoerige publicatie, voorzien van geologische kaar-

ten van het hier besproken gebied is in bewerkingenzaltegelijk

met een nader verslag over de eruptief gesteenten bij Prapat

van de hand van Ir. C. A. de Jongh (Weltevreden) worden

gepubliceerd met talrijke bijbehoorende fotografieen, een en

ander vermoedelijk in het Jaarboek van het Mijuwezen.

Verzamelde gesteenten zullen worden gezonden naar Prof.

Molengraaff (Technische Hoogeschool te Delft).

De heer P. A. Moolenburgh, toenmaals assistent-resident

van de afdeeling Simeloengoen en de Karolanden, en de

heeren E. Fels, E. A. Hagerup en H. J. F. Smit, resp.

Chef van Aanleg en Ingenieurs bij den Tobaweg, hebben

mij veel hulp verleend bij mijn onderzoek, waarvoor hun hier

dank zij gebracht.

W. C. Klein.



NOTULEN

VERGADEKINGEN

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREEN1GING

NEDERLANDSCH-INDIE
gedarende 1917.

Algemeene Vergadering op Maandag
29 Januari 1917.

Aanwezig do besturende leden: van Alphen de \ i :kr, van

Bemmelen (voorzitter), Boerema, Grijns, van Hoytema,

Janssen van Raay, Kiewiet de Jonge, van Lummel (secretaris),

Sttnier en Woudstra; de gewone leden: Bleu, van Albada,

Bartels, Hovig, Ew. Jacobson, Mars en als gasten: de heeren

Hyekema en van Welsem.

Natulan an Jaarverslag. De notulen van de vorige jaar-

vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De voorzitter

begroet in net bijzonder de leden, die van buiten ter verga-

dering gekomen zijn.

De voorzitter leest hierna net jaarverslag, waarop de

secretaris de opmerking maakt, dat net historisch gedeelte

van net Idjen-onderzoek door hem en niet door den heer

van Gendt zal worden bewerkt. Spreker belooft hiervan

nota te zullen nemen evenals van de opmerking, dat de heer

heer T. Ottolander het oeconomisch-historische gedeelte zal

bewerken.



Bihliotheek. Hierna geeft de bibliothecaris een overzicht

van het bihliotheek-verslag eu van den stand van werkzaam-

heden van de Commissie tot Samenstelling van den Algemeenen

Catalogus.

Daar beide verslagen in het Tijdschrift zullen worden

opgenomen kan hier met deze mededeelingen volstaan

worden.

Idjen-Plateau letting. De voorzitter deelt nu nog mede,

dat de geologisch-onderzocker Dr. G. G. L. Kemmerling is

teruggekeerd van zijn onderzoek — hij is nu reeds weer

vertrokken naar Bali - en dat naar diens mededeeling de

Gouverneur-Generaal spoedig dit plateau zal bezoeken.

Deze mededeeling heeft de Idjen-commissk' op de gedachte

gebraeht Zijne Excellentie te verzoeken wel een lezing te

willen bijwonen over dit hoogland. Daar Z. E. in principe

deze uitnoodiging aannam zal t.z.t. een lezing worden ge-

houden, waarin als sprekers zullen optreden de heeren van

Bemmelen en Kemmerling. Nadere bijzooderheden zullen

later worden bekend gemaakt.

Platen Mevr. Bartels. Alsnu krijgt de secretaris gelegen-

heid tot het laten bezichtigen van eenige vogels, geteekend

door Mevr. Bartels —Maurenbrecher Spreker begint met

er op te wijzen, dat de vereeniging indertijd moeite gedaan

heeft de vogel-teekeningen van Vorderman, waarop alleen

de koppen afgebeeld waren, terug te vinden en uit te geven.

Ingevvonnen berichten doen evenwel vermoeden, dat deze

moeite tevergeefs geweest is en dat deze platen voor altijd

verloren moeten worden geacht, volgens mededeeling van de

familie Vorderman zelf.

Spreker had nu het genoegen, toen hij met den heer van
Lith de familie Bartels bezocht in verband met het Idjen-

onderzoek, afbeeldingen van vogels te zien door Mevrouw
Bartels vervaardigd, die z.i. zelfs zonder met de platen van

\ okdkkman bekend te zijn, mogen geacht worden daarvoor
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behoeven onder te doen. Het doet hem bijzonder veel

aanwezigen in staat te kunnen stellen eenige

dier teekeniug'en te beziclniircn.

Xadat de leden bedoelde teekeningen bezichtigd hebben

en algemeen van oonleel blijken bier met iets zeor Vmiton-

gewoons te doen te hebben, sluit de voorzittter onder

dankbetuiging aan den heer Bartels de vergadering.

Aanwezig dezelfde heeren als in de Algemeeue Verga-

dering.

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en behoudens de opmerking van den heer S. Maks,

dat hij vvel ter vergadering aanwezig was doch niet genoemd

geworden is, na verbetering goedgekeurd.

Ingekomen stukken. Bij den voorzitter is ingekomen een

M.'hrijven van Dr. J. de Ha an, Ond-voorzitter van de Vereeni-

ging. Daaruit blijkt. dat zeer treurige familie onistandigheden

hem tot nog toe verhiuderd hebben to voldoen aan de her-

haalde aauvraag oin toezeuding van zijn portret voor de

vergaderzaal. Thans hoopt hij echter, dat dit de Yereeni.uini:

zal bereiken door de welwillende bemiddeliug van den heer

Daar de audere ingekomen stukken bibliotheekzaken

betreffen ziju deze reeds door den bibliothecaris afgedaan en

behoeven hier geen nadere besprekingen.

Statutenwijziying. Rierna zet de voorzitter nireen, dat

door een toeval de secretaris een middel iM'v.niden heeft om

aan het bezwaar, dat bij de tegenwoordige bestuursindeeling

door vele bestuursleden gevoeld word, te ontkomen.
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De zaak is deze : men leze voor bestuursleden, besturende

leden en noeine net bestuur afzonderlijk.

De heer Suniee meent, dat de commissie niet aan haar

opdracht tot statutenwijziging voldaan heeft, waarop de secre-

taris opmerkt, dat de opdracht luidde „de statuten na te gaan

en waar dit noodig bleek wijzigingen voor te stellen".

Nu zonder statutenwijziging aan net gevoelde bezwaar kan

worden tegemoet gekomen heeft de commissie z.i. in alle

opzichten aan haar opdracht voldaan.

Xa deze uiteenzettingen keurt de vergadering de voor-

gestelde redactiewijziging goed.

Besturende leden. Daar de nieuwe vorm van redactie een

uitbreiding van het aantal besturende leden mogelijk maakt,

stelt het dagelijksch bestuur voor de volgende heeren tot

besturende leden te benoemen:

L. B. van Albada,

R. de Eat,

S. Mars,

J. E. DE Meijier,

Dr. P. van Oye en

D. Drost.

Nieuw lid. Als lid wordt aangenomen de heer J. W. A.

VAN WSLSBM.

Uitgifte Java-Vogels. Naar aanleiding van de in de Alg.

Vergadering ter bezichtiging gestelde platen, stelt de heer

van [jummel voor door eene adhaesie-betuiging den heer

Bartels te steunen in zijn plan tot uitgifte van een beschrij-

viiig van de Java-vogels. De heer Kiewiet de Jonge vraagt

naar aanleiding hiervan inlichtingen omtrent de plannen

en de vermoedelijke wijze van uitgave. De vorige spreker

licht nu toe, dat men wil trachten een subsidie te verkrijgen

door die platen als schoolplaten uit te geven; waardoor de

eerste kosten van de uitgaaf zoudeu kunnen gedekt worden.
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In krachtige bewoordingen komt tie heer Kiewiet de Jonge

tegen dit plan op, daar het hier gaat om een weten-

schappelijk werk en de uitgaaf daarvan op wetenschappHijken

grundslag inoet berusten. De heer van Lummel antwoordt,

dat naar zijne meening de heer Bartels niets liever zal

willeii dan dit werk met hulp van de Kon. Nat. Vereeniging

uit te geven. De heer Sunier sluit zich ten voile bij den

heer Kiewiet de Jonge aan. Na eenige discussie, waarbij

door sommigen getwijfeld wordt of het de krachten van de

vereeniging niet te boven zal gaan en de secretaris er op

gewezen heeft, dat slechts eenige jaren geleden de vereeniging

niet tegen een veel grooter plan opzag, dat ongelukkig door

gebrek aan samenwerking niet tot stand is kunnen komen,

en de Idjen-plannen ook wel geslaagd mogen genoenid

worden al vreesde men oorspronkelijk voor het iinancieele ge-

deelte, wordt besloten zich niet in verdere discussie te begeven

wat aangaat detailkwesties, zooals de vraag van de plaats

en de wijze van uitgaaf enz., maar tot stemming over te

gaan over de volgende motie:

De Koninklijke Natuurkundige Vereeniging zal — zoover

hare krachten dit toelaten — trachten de uitgave van het

werk „De Vogels van Java, door E. M. G. Bartels" te

bevorderen.

Deze motie wordt na eenige discussie met algemeene

stemmen aangenomen. v

Mededeeling Jacobson. Hierna krijgt de heer Jacobson

gelegenheid tot het doen van eenige mededeelingen over

zijn laatste reis naar Korintji en de bestijging van de Piek

van Korintji. Deze interessante mededeeling worden nog

verduidelijkt aan de hand van ecu kaart en opgeluisterd

door vele fotografien. Wegens het late uur kan de heer Bartels

zijne mededeeling niet meer houdcn en sluit de voorzitter

de vergadering onder daukbetuiging aan den heer Jacobson

voor zijn merkwaardig relaas.



AanWezig de besturende leden: van Albada, van Alphen
l Veer, van Bemmelen (voorzitter), Boerema, Drost, Grijns,

ovift, de Kat, van Lith, van Lummel (secretaris), Jansskx

ln Raay, Mars, Sunier en de gewone leden: Houwink en

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden
gelezen eu geveu aanleiding tot eene opraerking van den

heer Sunier. Deze wijst er op, dat het uiet in zijne bedoeling

had gelegen om te zeggen, dat de Commissie voor Statuten-

wijziging uiet aau zijn opdracht voldaan had, doch de secretaris

de gang van zaken op de vorige vergaderiug niet juist

uiteen gezet had, wat wel aan de korte wijze van nitdrukken

kon liggen. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

De voorzitter begroet nu de nieuvv-benoemde besturende

leden, die niet op de vorige vergadering aanwezig waren
en hoopt, dat zij nog veel in het belang van de Kon. Nat.

Vereeniging zullen kunnen verrichten.

ln()p];oinen stukken. Als nu wordt overgegaan tot de loziuu

van een brief van den heer Bartels, waaruit blijkt dat door

hem in de laatste jaren op Java 5 vogelsoorten verzameld

zijn geworden, waarvan het voorkomen op genoemd eiland

nog niet met zekerheid, respectievelijk geheel nog niet,

bekend was.

Deze vogels zijn:

een kleine ooruil (Scops rufesceus, Sharpr),

een sperwer (Accipiter gularis, Temm.),

een strandlooper (Tringa canutus, L.),

een zeezwaluw (Sterna longipennis, Xordm.) en

een dwerghoentje (Porzana pusilla, Pall.)

Schrijver zegt nadere bijzonderheden omtrent viudplaats

euz. toe voor opneming in het tijdsehrift.
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PlatencoIIectie Barkis. Do voor/.itter voegt hier nog

dat zoodanige maatregelen genomen ziju, dat in een der ei

volgende afleveringen van het tijdschrift een der platen

de collectie Bartels zal kunnen worden opgenomen.

r Industrie. De voorzitter vraagt aan de

heeren Hovig en van Alphen de Veer naar den stand van

de werkzaamhedeu van de commissie tot onderzoek naar

Industrie-mogelijkheden. De heer Hovig deelt mede, dat de

heer Woudstra wel bij hem geweest is om inlielitingen

omtrent bibliografie en hij hem de lijsten van Verrekk heeft

medegegeven, doch nadien niets meer heeft gehoord. De voor-

zitter merkt op, dat het voor een gemakkelijk samenwerkeu

met het bestuur de voorkeur zou verdienen de secretaris in

de commissie op te nemen en vraagt of een der leden bezwaar

heeft tegen het verzoek aan den heer van Lummel om zitting

te willen nemen. De heeren zijn intogendeel overtuigd, dat

de samenwerking zeer zeker zal worden bevorderd en het

lid van Lummel heeft geen bezwaar zitting te nemen, mits

ziju schrijfwerk hierdoor niet wordt verzwaard.

Overeenliomst met de Bibliotlieek-vereeniging. Alsuu wordt in

behandeling genomen de overeenkomst met de Vereeniging

tot Bevordering van het Bibliotheekwezen in Ned.-Indie.

Daar al spoedig blijkt — in verband met eene opmerking

van den heer de Kat — dat het moeilijk zal gaan een dergelijke

bindende overeenkomst alleszins afdoende op te stellen zouder

juridisch advies wordt besloten dit in te roepen. Alsnu

ontstaat een zeer geanimeerd debat, waaraan voornamelijk

de voorzitter, de heeren van Lith, de Kat, Sunier en de

secretaris deelnemen over de wijze van samenwerking met de

genoemde vereeniging en de bonding aan te nemen, tegenover

de Maatscbappij van Xijverheid en Landbouw. Als principe

blijft gehandhaaft, dat de Kou. Nat. Vereeniging, voorzoover

eenigszins in haar macht ligt, het streven van de Bibliotheek-

vereeniging in alle opzichten zal steunen. De mogelQkheid,
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door den heer de Kat gesteld, dat de Kon. Nat. Vereeniging

haar gebouw aau de Bibliotheek-vereeniging zou over doen

en als gast bij deze zou intrekken wordt echter met groote

meenlerheid van stemraen ontkend. Wei wordt als zeer

weusehelijk aaugenomen, dat de Bibliotheek-vereeniging zoo

mogelijk ia de plaats van de Maatschappij treedt. Besloten

wordt, dat het dagelijksch bestuur zich met het Bestuur van

de Bibliotheek-vereeniging in verbinding zal stellen omtrent

de meest gewenschte oplossing terwijl tevens aan de Maat-

schappij van Xijverheid en Laudbouw zal worden medegedeeld,

dat een groudige herstelling van het hoofdgebouw niet lang

zal kunnen worden uitgesteld en in de eerst volgende droge

tijd zal dieuen te geschieden. Van de gehouden besprekingen

zal in de volgende vergadering verslag gedaan worden.

Mededeeling Janssen van Raay. Alsnu deelt de heer

Janssen van Raay 't een en eerder mede over Colmatage,

daar spreker zelf hieromtrent nog nader mededeelingen zal

doen wordt hiernaar verwezen.

Afscheid Grijns. Alvorens een volgenden spreker het woord

te geven, zal de voorzitter zichzelf aan het woord laten voor

een persoonlijk feit. Spreker wijst er op dat — hoewel het

oogenblik nog niet vast staat— het niet lang meer zal duren of

de heer Grijns, die reeds jaren achtereen zitting heeft gehad

in het bestuur der K. N. V. gaat ons verlaten. Sinds 1896

hebben de opvolgende bestuurs- en andere leden telkens

weer kunnen genieten van de vele en velerlei mededeelingen

door nun medelid Grijns steeds even helder en belang-

wekkend gedaan. Spreker mag niet verzwijgen, dat het niet

alleen zijn speciale gebied van hygiene — overigens uitgebreid

genoeg — maar ook vele andere gebieden van natuurweteu-

schappelijk onderzoek zijn, die zich in Grijns' belangstelling

mochten verheugen. Ongetwijfeld zullen velen van ons iets

missen als weer een der oudere leden ons gaat verlaten. Spreker

wenscht dus den aftredenden ondervoorzitter een goede reis,



behouden thuiskoinst eu aangeuaam verblijf hi bet, Yaderland

te midden van familie, vrienden en kennissen toe en beveelt

de Kon. Nat. Vereeniging in zijn blijveude belangstelling aan.

Mededeeling tan Lrunmel. Spreker maakt gebruik van de

gelegenheid, dat de Kon. Nat. Vereeniging van den Chef van

het Kadaster een afdruk van een oude plattegrond van

Batavia heeft ontvaugen om te wijzen op eenige bijzonder-

heden op het gebied van de cartografie.

Mededeeling Mars. Hierna leest de heer Mars voor een

brief van een gezagvoerder van de Asiatic Petroleum (' inpanv

naar aanleiding van een natuurverschijnsel ten hoogte

van de Noordkust van Celebes op een gis 1°34' N.B. en

122°43' O.L. Daar de meeningen orntrent den aard van het

verschijnsel nog al uiteen loopen, wordt de brief in handen

gesteld van Dr. van Bemmelen ter uitbrenging van nader

verslag.

Bestuursvergadering op Maandag
12 Maart 1917.

Aanwezig de besturende leden: van Albada, van Alphen

de Veer, van Bemmelen (voorzitter), Boerema, Braak. Drost,

van Hoytema, Hovig, van L itjim el (secretaris). Mars, van Oye,

Woudstra, het lid van Welsem en als gasten de heereu

Boon, Kemmerling en Vleeming:

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen:

en onveranderd goedgekeurd.

Ingekomen stiikken

:

1). Brief van den Heer J. den Doof, waarbij hij zijn ver-

langen te kennen geeft om als lid der K. X. V. te

worden toegelaten.

2). Brief van den heer H. H. van Kol.

3). Brief van den heer Dr. A. L. J. Sknier.

LXXVll 15".



Nieuwe leden. Naar aanleiding van het boven onder 1,

genoemd schrijven en van eene mondelinge opgave worden

als leden aangenomen:

J. den Doop te Medan
en Jhr. J. C. van Keigeksberg Versluys te Weltevreden.

De brief onder 2 genoemd, waarbij de heer van Kol eene

bijdrage toezendt voor de Idjen-expeditie en teveus eenige

bijzooderheden over het Hooglaud meedeelt, wordt niet in z'n

geheel voorgelezen.

Overeenkomst met de Vereeeniging tot Bevordering van het

Bibliotheekwezen in Ned.-Indie. De onder ten derde genoeinde

brief van Dr. Sunier wordt voorgelezen en geeft aanleiding

tot een zeer uitvoerig debat over de vraag of het Dag.

Bestuur al dan niet gehandeld heeft overeenkomstig het

besluit van de vorige vergadering. De secretaris gevoelt zich

daarenboven persoonlijk bezwaard door de bewering, dat hij

bij de besprekingen zich zou laten beinvloeden door zijn

lidmaatschap of sterker nog door zijn secretarisschap van

genoemde vereeniging. Hij protesteert dan ook ten ernstigste

tegen het hem in den brief in dezen zin ten laste gelegde.

Gedurende de nu volgende besprekingen, waaraan door bij na

alle aauvvezigen wordt deelgenomen, leest de secretaris nog

twee maal op verzoek van den voorzitter het hierop betrek-

king hebbende gedeelte der notulen voor, op welks inhoud

door geen der aanwezigen wordt aanmerking gemaakt. Nadat

zoo goed als geene nieuwe gezichtspunten geopperd of in

bespreking gebracht zijn, stelt de voorzitter eerst aan de

orde de stemming over het voorstel Kiewiet de Jonge— Sunier,

dat luidt: „het nemen van eenige definitieve iK-slissinu in/akc

de overeenkomst, die men zou willen aangaan met de

bibliotheek-vereeniging betreffende ons gebouw en (of) onze

bibliotheek wel te willen uitstellen tot de volgende bestuurs-

vergadering."

Dit voorstel wordt met 8 stemmen tegen en 2 bianco
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Motie Drost. Hierna komt iu behandeling een motie voor-

gesteld door het besturend lid Drost, die na eenige bespreking

aldus wordt vastgesteld:

„De bestuursvergadri-iim. Ujcrnir. kuineu op 12 Maart J917—
gelezen de nieinorie van het lid Stjnibb en gehoord de daarop

gevolgde discussies — kan zich in het algemeen vereenigeu

met de door het Dag. Bestuur gedane stappen inzake de

overeenkomst met de Vereeniging tot Bevordering van het

Bibliotheekwezen in Ned. -Indie, raachtigt dit Bestuur op

den ingeslagen weg voort te gaan en draagt het op —
mochten de verdere onderhandelingen niet tot het gewonschte

resultaat leiden — naar bevind van zaken te handelen."

Deze motie wordt hierna met algemeene stemmen op een

Mededeeling Mars. Hierna geeft de voorzitter het woord

aan den heer Maes, die aan de hand van eenige grafieken

uiteenzet, dat mocht de getijden-theorie van Tydeman juist

zijn, eenige door hem gevonden periodike fouten bij een

chronometer Meruit zouden kunnen worden verkiaard. Bij de

hierop gevolgde discussie, waaraan vooral de heer Bkaak

deelneemt, wijst de spreker erop, dat hij zich over de theorie

zelf liever niet zal uitlaten met het oog op den tijd.

Mededeeling Woudstra. Hierna doet de heer Wui dstka

eenige mededeelingen over het onderzoek van het water

uit het Kawahmeer van den Idjen en de Banjoepait.

Zijns inziens zal een exploitatie waarschijnlijk niet veel baten

afwerpen, hoewel een proef in het groot zou dienen genomen

te worden om dit definitief uit te maken.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering, daar het te laat

gewordeu is voor verdere mededeelingen.



vergadering op Maandag
2 April 1917.

Aanwezig de besturende leden : van Albada, van Alphen

de Veer, van Bemmklkn i voorzitter), Boerema, Braak, Damme,

Hovig, van Hoytema, de Kat, van Lummel (secretaris), Mars,

van Oye, Sunier, Woudstra en het gewone lid van Welsem.

Notulen. Notulen van de vorige vergadering worden ge-

lezen, waarna de Heer Spnier vraagt het een en ander aan

de redactie te mogen toevoegen, daar zijns inzieus de secretaris

het debat van de Februari-vergadering niet juist heeft weer-

gegeven. Hij stelt daarom voor de volgende wijzigingen als

aanvullingsbesluit aan de notulen der Februari-vergadering

toe te voegen

:

l e
. Dat met de passage: „Wel wordt als zeer wenschelijk

„aangenomen dat de Bibliotheek-vereeniging zoo mogelijk

„in de plaats van de Maatschappij treedt" niet bedoeld

is, dat de vergadering als zoodanig haar meening in

deze geformuleerd en in stemming gebracht heeft, maar

dat deze zin slechts weergeeft den indruk, dien de

opsteller der notulen van de gevoerde discussie's, waaraan

overigens niet alle ter vergadering aanwezige leden

deelnamen, behoudeu heeft.

2 e
. Dat afgesproken ,werd, dat het dagelijksch bestuur zieh

niet alleen met het bestuur van de Bibliotheek-

vereeniging maar ook met het bestuur van de X. I.

M'J. van Nijverheid en Landbouw in verbiuding zou

stellen omtrent de meest gewenschte oplossing.

3 e
. Dat door den heer van Lith werd opgemerkt, dat

het duidelijk was, dat het voorstel van het bestuur,

zooals het daar lag nog herziening behoefde, zoodat de

geheele kwestie nog eens opnieuw onder oogen moest

worden gezien.



Door het zelfde lid werd nog een 4 e toevoeging voorge-

steld luidende

:

„Dat door mij zelf bij het slot van de discussie's opgemerkt

werd, dat dus in zake ons gebouw door het dageljjksch

bestuur nog niets definitief afgemaakt zou worden, integeudeel

alles nog eerst weer in een bestuursvergadering ter tafel

zou komen, van welke oj)inerking de juistheid door onzen

voorzitter in de vergadering beaamd werd," welke evenwel

door den secretaris als onaannenielijk werd afgewezen,

waarna de voorsteller ook gehoord de meening van andere

ter Februari-vergadering aanwezige leden deze zinsnede

introk.

Hierna maakte de Heer Sunier van de gelegenheid gebruik

tot het maken van de volgende opmerking:

„In mijn nota welke door den voorzitter voorgelezen werd

„in de Maart-vergadering zijn de woorden: de man bij wien

„op het oogenblik feitelijk de geheele leiding van zaken

van de K. N. V. berust" slecht gekozen. Mijn bedoeling

zou beter worden weergegeven als volgt: „de man, in

„wien op het oogenblik een groot gedeelte van hetinitiatief

„en de werkzaamheid van de K. X. V. gepersonifieerd is."

Voorts verklaar ik gaarne, dat met het overige gedeelte

van de passage betreffende den heer van Ltjmmil in mijn

voornoemde nota niets anders bedoeld is dan wat daar

woordelijk staat, rn.a.w. niets grievends voor onzen bibliothe-

caris-secretaris.

Alsnu worden de notulen goedgekeurd.

Ingehomen stukken: 1). Ingekomen is een schrijven van

de firma Visser Sc Co., meldende dat door de toenemende

stijging in de papierprijzen, de drukkosten van deel 75

met 8<) % voor de papierkosten moeten verhoogd worden.

Algemeen is men van meening, dat aan de verhooging op

zichzelf wel niet veel te doen is doch zeer zeker aanmer-

king dient gemaakt te worden op de wijze, waarop die

verhooging ter kennis van de vereeniging is gebracht.
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Den secretaris wordt opgedragen de meening van de verga-

dering ten deze aan genoemde firina duidelijk te doen blijken.

2). Een schrijven van de Directie van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, ter begeleiding

van een van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst

ingekomen aanvraag om advies.

Oebouw. Hierna geeft de voorzitter het woord aan den

heer Sunier ter inleiding van de kwestie over het gebouw.

In deze inleiding zette spreker uiteen, dat bij brief van

Vrijdag 16 Maart de heeren Kiewiet de Jon<;k, van Alphkn de

Veer, van Hoytema en Sunier den voorzitter verzochten, in

een buitengewone bestuursvergadering de kwestie betreffende

het gebouw nog eens nitvoerig te mogen bespreken; daar

het evenwel de heeren Kiewiet de Jonge en Sunier gelukte

de voorgenomen vergadering van de Maatschappij van Nij\»er-

heid en Landbouw in Ned.-Indie tot later te doen uitstellen,

verviel de noodzakelijkheid van het houden der aangevraagde

vergadering.

Daar het den inleider gebleken was, dat feitelijk niemand

der leden ook maar eenigszins op de hoogte was van de

eigenlijke kwestie, deelt hij nog het volgende mede:
1*. 4 Mei 1900 vergadering gedelegeerden K. N. V. en N.-I.

Maatschappij van Nijverheid en Landbouw; besloten:

„bij verkoop van het aandeel van een der partijen

„zullen de samenwonenden voor den aankoop het recht

„van voorkeur hebben". (Afsch. notulen van voornoemde

vergadering, afgedrukt in Tijdschrift v/d Maatschappij).

Na ingewonnen juridisch advies kan ik mededeelen, dat

deze bepaling niet alleen niet verjaard is maar zelfs

heelemaal niet verjaren kan.

2*. De Maatschappij bestaat feitelijk niet meer, laatste ver-

gadering had meer dan 15 jaar geleden plaats; voor de

voorgenomen vergadering is een aantal personen opge-

roepen, waarvan men heeft gemeend te mogen aannemen,

dat zij lid van de M'i. zijn. Van de te Batavia woonachtige
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leden van de M«. (dus van die leden, waarvan het niet

zoo goed als uitgesloten is, dat zij ter vergadering konien

zullen)4 is een gedeelte, waaronder juist de door hun positie

in de buitenwereld meesi iiivlocd rijke persouen ook lid of

bestuurslid van de Bibliotheekvereeniging. Hieronder de

Heer Zeilinga, Pres. Jav. Bank, Voorzitter B. V. en lid M j
>.

3e
. Het plan bestaat bij het bestuur der M ij

. om door de

vcrgadering het presidium van die vergadering aan den

Heer Zeilinga te laten opdragen.

P. Het plan bestaat bij den Heer den Zeilinga om dr M' f
. to

liquideeren en de bezittingen (helft gebouwen en erf)

en verplichtingen (schulden tezamen rond f 20.000) aan

de Bibl. Verg. over te doen.

Na ingewonnen jurMiseh advio kan ik U verklaren, dat

deze laatste transactie juist door het bestaan van het

hierboven door mij genoemde besluit door den reenter

zeker als verJcoop opgevat zou worden, wanneer de

K. N. V. zich tegen deze transactie zou willen verzetten.

5e
. Heb ik vernomen, hoe in een vergadering van ons

bestuur in engeren zin, het dagelijksch bestuur de

meening te kennen heeft gegeven, dat wij, gezien de

plannen en de macht in deze van den Heer Zeilinga,

ook bij het doen van verdere stappen toch niet de minste

kans hadden de aan de M'i. behoorende helft van oms

gebouw in handen te krijgen, maar dat wij integendeel

door het doen van dcrgelijke stappen de zaak misschien

ook nog voor de Bibl. Verg. zouden bederven ! (?)

Hierna ben ik naar den Heer Zeilinga gegaan en heb hem

gevraagd, wat in deze zijn standpunt was Van het gesprek,

dat zich naar aanleiding van deze vraag ontwikkelde heb ik

den indruk behouden „dat iverkelijk de Heer Zeilinga het

„een ongewenschte oplossing zou vinden, indien uijhet geheeJe

„gebonw in handen kregen." Ik citeer een vyftal uitlatingen

van den Heer Zeilinga, die dezen indruk bij mij te weeg-

gebracht en bevestigd hebben.
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Dan wijs ik er nog op, hoe de K. N. V. haar dagelijksch

bestuur in oen raoeilijke positie gebracht heeft door het op

te dragen met het bestuur van de Bibl. Verg. besprekingen

over ons gebouw te voeren. Immers ons dagelijksch bestuur

zit zelf in het bestuur van de Bibl. Verg.

Voorts stip ik nog aan, hoe ik meen te mogen aannemen,

dat onze K. N. V. nog steeds ten voile bereid ishetstreven

van de Bibl. Verg. met kracht te steunen o.a. door het onder

zekere voonvaarden aan de Bibl. Verg. in beheer geven van

onze bibliotheek en eventueel door het onder zoo gunstig

mogelijke voorwaarden ter beschikking stellen van localiteiten

voor de Bibl. Verg.

Maar dan mogen wij ook van de leden van de Bibl. Verg.,

die tevens in de M'i. zitten verwachten, dat zij onze rechten

en wenschen in zake ons gebouw zullen eerbiedigen:

1°. M. i. nu eerst uitmaken, of de K. N. V. wil afwachten

wat in de as. vergadering van de M«. besloten wordt, dan

wel of wij de al of niet wenschelijkheid van het in onze

handen komen van het geheele gebouw nog eens bespreken

willen, om daarna eventueel tot het doen van geschikte

stappen over te gaan.

Naar gelang de beslissing omtreut dit eerste punt uitvalt,

komt dan: 2°. aan de beurt de vraag of en zoo ja tot welken

prijs wij de aan de M'J. behoorende helft van het gebouw

zouden willen overnemen.

Daarna zoo noodig: 3°. uitmaken op welke wijze wij onze

belangen en rechten bij de N. I. Maatschappij van Xijverheid

en Landbouw zullen voorbrengen.

Ik eindig met er den nadruk op te leggen, dat het hoofd-

doel van mijn actie in deze is geweest de leden van de

Kon. Nat. Verg. zoo volledig mogelijk in te lichten omtrent

de kwestie van ons gebouw, opdat zij met volledige kennis

van zaken de noodige beslissingen dienaangaande zullen

kunnen nemen
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De heer van Lummel zet uiteen, dat de meermalen uitge-

sproken meeaing als zou aan het dagelijksch bestuur geen

bepaalde opdracht gegeven zijn niet juist is en houdt vol, dat

aan het dagelijksch bestuur wel degelijk de voorbereiding is

opgedragen, zooals deze door dit bestuur is uitgevoerd.

De Heer Kiewiet de Jonge merkt hierbij op vernomen te

hebben, dat indien wij mochten besluiten aan de M*. een brief

te schrijven, „dat voor het geval de M'i. werkelijk mocht

„willen liquideeren, wij van ons recht van preference voor

„den aankoop van de aan de M'i. behoorende helft van

„ons gebouw wenschen gebruik te maken, waarom wij de

„M'i. verzoeken ons hare conditie's te willen mededeelen"

ons dagelijksch bestuur zou aftreden.

Het dagelijksch bestuur bevestigt dit, waarop de Heer

Sfnier ook namens de Heer Kiewiet de Jonge verklaart

dit voorstel in te trekken.

Hierna zet de Heer van Bemmelen zijn standpunt nog eens

uiteen en blijken de heeren de Kat en Damme van meening

te zijn, dat het dagelijksch bestuur juist gehaudeld heeft

ingevolge de motie Dorst. De Heer Woudstra wijst er op,

dat het wenschelijk is meerdere ruimte voor de Kon. Nat.

Verg. ter beschikking te stellen.

De heer Kiewiet de Jonge informeert of het dageljjksch

bestuur bliift bij zijn besluit 0111 af te treden -als het de

opdracht krijgt officious aan de M'i. van Landbouw niede te

deelen, dat de K. N. V. geneigd is het eigendomsrecht op

de helft van 't gebouw van haar over te nemen. De voor-

zitter heeft hiertegen geen bezwaar, de secretaris wel.

Alsnu wordt in stemming gebracht of de K. N. V. genegen

is bij gebleken mogelijkheid de helft van het eigendomsrecht

tegen de lasten van de M'i. over te nemen; dit wordt met

1 stem tegen en 1 bianco aangenomen.

Nog wordt besloten het deu leden vrij te laten dit besluit

officieus ter kennisse van de Maatschappij te brengen.

Van wege het late uur sluit de voorzitter. na rondvraag,

de vergadering.



Bestuursvergadering op Maandag
9 Jult 1917.

Aanwezig de besturende leden: van Albada, tan Alphen

de Veer, van Bemmelen (voorzitter), Boerema, Braak, Hovig,

van Lith, van Lummel (secretaris), Mars, en de gewone
leden: Hansen, Kemmerling en Sunier.

Notulen. De notalen van de vergadering worden gelezen,

waarna naar aanleiding van eene opmerking van den Heer

Sunier goedgekeurd wordt de woorden: „De Heer van

„Lummel zet uiteen, dat de meermalen uitgesproken meening

„als zou aan het Dagelijksch Bestuur geen bepaalde opdracht

„gegeven zijn, niet juist is".

Ingekomen stulcken: Hoewel in de sedert de vorige ver-

gadering verloopen tijd een 32 stukken zijn binnengekomen,

wordt met het oog op de vele werkzaamheden van dezen

avond volstaan met de vermelding van die van:

16 April 1917. Uittreksel uit het Register van de besluiten

van den Gouverneur-Generaal, waarbij de kostelooze ver-

strekking aan de Kon. Nat. Vereeniging van boekwerken

en zeekaar'teu, uitgegeven door het Departement van Marine,

toegezegd wordt.

De bibliothecaris deelt naar aanleiding hiervan nog mede,

dat reeds een groot aantal boeken en kaarten ontvangenis;

April 17 '17. Brief van de firraa Visser & Co. waarin

geadviseerd wordt niet over te gaan tot een gedeeltelijke

uitgave van het Tijdschrift, daar dit nog duurder zal uitkomen

;

23 April '17. Brief van den heer VV. Winckel te Tjidadap,

waarin deze een abonnement op het tijdschrift aanvraagt;

de secretaris heeft dezen heer aangeraden lid te worden,

waarop nader een aanvraag tot lidmaatschap is binnengekomen;
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7 Juni '17. Brief waarbij de Heer Hazku, eommissaris

van het Kon. Instituut van Taal-, Land- en Yolkenkunde tu

'a Gravenhage / 100.— voor de Idjen-expeditie toezendt

namens genoemde vereenigiug.

Gebouiv. Hierna brengt de voorzitter in besprcking de

overname van de helft in het eigendomsbezit van het gebouw

van de Ned.-Ind. Maatscbappq van Xijverheid en Landbonw.

Hij zet uiteen van den Heer Zeilinga vernomen te hebben,

dat in de Alirciih'i'iii- Yeruadcring \ an dezc Maarscbappij van

18 April j.l. besloteu is tot liquidatie over te gaan en o.a, aan

de Kon. Nat Vereeniging de eigendomsrechten van de

Maatschappij over te dragen tegen de vergoeding der loopende

kosten, die ongeveer / 20000.— zullen bedragen.

De secretaris leest op verzoek het notarieele proces-verbaal

van bedoelde vergadering voor, dat dien avond juist door hem
ontvangen is en waaruit 't boven niedegedeelde officieel blijkr.

Verder zet de voorzitter uiteen, dat door den Directeur

der gebouwen voor een grondige herstelling van het

hoofdgebouw en gelijktijdige verbetering der bijgebouwen

± / 10000.— wordt noodig geacbt. Hij stelt dus voor op het

zooeven gedane aanbod in te gaan en tegelijker tijd te

besltiiten de benoodigde / 30000.— bijeen te brengen.

Het eerste gedeelte van dit voorstel wordt met algemeenc

stemmen aangenomen, terwijl do noodzakelijkheid van het

tweede wordt beaamd.

De wijze, waarop die gelden zullen worden verkregen,

geeft aanleiding tot eenige discussie, waarbij Dr. Sunieb

adviseert eene commisaie te benoemen, waarin financieele

specialiteiten zullen zitting hebben.

De voorzitter merkt op dat, zijns inziens de directie het

aangewezen lichaam is zulks te doen, daar zij het vertrouwcn

van de besturende leden bezit. en in onzeu kringdaarenboveu

geen enkele financieele specialiteit voorkomt.

Met algemeene stemmen wordt nu aan de directie opgedragen

de benoodigde / 30000.— bijeen te brengen. Zij zal hiertoe
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een hypotheek kunnen aangaan of het denkbeeld van den

heer van Albada in overwegeng nemen om een leening te

trachten te plaatsen.

Als tweede punt van de agenda komt nu in behandeling

de ontwerp-overeenkomst met de vereeniging tot Bevordering

van het Bibliotheekwezen in Ned.-Indie over het beheer der

bibliotheek. De seetretaris leest nu genoemd ontwerp voor,

waarna de heer Braak opmerkt, dat hij het geheel niet volgen

kan. De voorzitter merkt op, dat het gewenscht is de zaak

af te doen, daar zij al zoolang op eene beslissing wacht.

De heer Maks zegt, dat het vreemd is, dat er nu zoo'n

haast is, terwijl er in twee maanden geen vergadering

gehouden is. De secretaris deelt mede, dat hij het ontwerp

niet heeft voorgelezen om het in z'n geheel te behandelen,

maar om een overzicht van de bedoeling te geven en daarna

tot artikelsgewijze behandeling over te gaan. Zijns inziens

is het daarenboven meer van belang, dat de algemeene

strekking wordt besproken en de uitwerking aan het

Dagelijksch bestuur wordt overgelaten. De heer Hoviu is ook

van meening, dat de zaak nu wel kan worden afgedaan.

Nadat de voorzitter nog heeft opgemerkt, dat er veel te

veel tijd bestced wordt aan de afdoeniug van huishoudelijke

zaken en dat het wetenschappelijk gedeelte er onder lijdt,

wordt besloten het ontwerp ter lezing te leggen en op den

23 en Juli een buitengewone bestuursvergadering te houden

tot afdoening van deze zaak. Tevens zullen dan ter lezing

gelegd en behandeld worden de punten van een overeenkomst

met de bibliotheek vereeniging tot afstaan van ruimte in

het gebouw.

Hierna houdt de heer van Bbmmelen een mededeeling over

de beklimming van de Slamat, waarbij vele stereoskopische

opnamen het medegedeelde verlevendigen. De toestand van den

krater-bodem geeft nog tot debat aanleiding.

Met het oog op het late uur sluit de voorzitter alsnu de

vergadering.



Aanwezig de besturende leden: van Albada, van Bhmmh.ia

(voorzitter), Boerema, Rraak, Flu. Jansskn van Raav, van

Lummel (secretaris), Mars en Woudstra.

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd behoudens op verzoek van Dr. van

Bemmelen een kleine wijziging „Kiekjes" zal n.l. veranderd

worden in stereoskopische opnamen.

Nieuwe besturende leden. Op voorstel van den zelfden

worden de heeren:

M. P. L. G. Hansen

en Dr. G. L. L. Kemmerlinw

tot besturende leden benoerad.

Beheer van de Bibliotheek. Als nu wordt overgegaan tot

de behandeling der voorvvaarden, waaronder de Kon. Nat.

Vereeniging hare bibliotheek in beheer zal geven bij de

Vereeniging tot Bevordering van het Bibliotheekwezen in

Xed.-Tiulie. Aan de algeuieene besprekiug nemen vooral deel

de heeren Janssen van Raay, van Lummel en Mars. Zij loopen

vooral over het verschil in beteekenis tusschen „afstaan,

in bruikleen geven of het beheer opdragen de heer van

Lummel tracht daarenboven nog aan te toonen dat er van

begunstigen van geen van beide zijden sprake kan zijn, doch

dat de Kon. Xat. Vereeniging een beheer en vooral continu

beheer voor hare boekerij zoekt, terwijl de Bibliotheek

Vereeniging haar dit aanbiedt.

Daarmee dioren beide bovendien nog een groot algemeen

belang.

Alsnu wordt overgegaan tot de artikelsgewijze l)ehandeling

van het voorstel, waarbij slechts eenige kleine tekstveran-

deringen worden aangebracht, n.l.:
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in art. 8 wordt geadresseerd vervangen door toegezonden

„ „ 11 tusschen jaarlijks eu vast te stellen tusschen

gevoegd bij onderling overleg.

De heer Janssen van Raay stelt voor er nog een artikel

aan toe te voegen dat de arbitrage regelt bij eventueele

meeningsverschillen.

Hierover heeft eenige discussie plaats, waarbij eeaerzijds

er op gewezen wordt, dat het weinig wenscheiijk geacht

raoet worden, de mogelijkheid van meeningsverschillen nu

reeds in de overeenkomst neer te leggen, anderzijds aangemerkt

wordt, dat hierin niets krenkends gelegen is maar integen-

deel gemakkelijker saraenwerking zal worden verkregen.

Bij stemming wordt het voorstel verworpen met 6 tegen

3 stemmen.

De onderstaande overeenkomst wordt nu met algemeene

stemmen goed gekeurd en aan het dagelijksch bestuur de

afdoening er van opgedragen:

„De Kon. Nat. Vereeniging draagt het beheer van hare

bibliotheek op aan de Vereeniging tot Bevordering van het

Bibliotheekwezen in Ned.-Indie onder de navolgende voor-

waarden

:

1). De vereeniging tot bevordering van het Bibliotheekwezen

in Ned.-Indie verbiudt zich om de boeken, kaarten,

atlassen en verdere bezittingen op bibliotheek^ebied der

Kon. Nat. Vereeniging te bergen, te onderhouden, schoon

te houden en tegen schade te verzekeren op den zelfden

voet als hare eigeu overeenkomstige bezittingen.

2). De Vereeniging tot Bevordering enz. verleent vrije

toegang aan de leden der Kon. Nat. Vereeniging tot

hare Leeszaal, benevens vrij gebruik van hare eigen

verzameling boeken, kaarten enz en van die, waarvan

haar het beheer zal zijn opgedragen. op de wijze nader

te regelen bij het huishoudelijk reglement op de bibliotheek.

3). De Kon. Nat. Vereeniging verbindt zich zoodanig ge-

deelte van haar boekerij over te brengen uaar de lokalen

der Vereeniging tot Bevordering enz., als bij nadere
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goedkeuring onderling overeen zal worden gekomen.

Bij deze overbrenging zal de Kon. Nat. Vereeniging

een kaartcatalogus vau hare geheele boekerij overleggen

of geleidelijk doen samenstellen, welke, wat het boven-

genoeuide gedeelte aangaat, met de aanwezige boeken

zal worden gecollationneerd. Een proces-verbaal van

de overgave en overnanie zal worden vervaardigd en

door beide partijen voor akkoord geteekend.

Wat het overige gedeelte der boekerij betreft wordt het

beheer gevoerd volgens de beginselen, die tot nu toe

door de Kon. Nat. Vereeniging zijn gevolgd.

De Kon. Nat. Vereeniging verleent vrij gebruik van

hare bibliotheek in overeenstemming met de Statuten

der Vereeniging tot Bevordering van het Bibliotheek-

wezen in Ned.-Indie.

De plaatsing der boeken wordt beheerd door den

bibliothecaris der Vereeniging tot Bevordering van het

Bibliotheekwezen in Ned.-Indie.

De boeken van de Kon. Nat. Vereeniging zullen in de

betreffende kaartcatalogus worden onderscheiden door

een nummer op den linkerbenedenhoek van de kaart en

op de boeken zelve door een daarop aangebracht merk.

Behalve de Algemeene kaartcatalogus der Vereeniging

tot Bevordering enz. zal een afzonderlijke kaartcatalogus

in duplo worden aangelegd en bijgehouden door den

bibliothecaris van de Vereeniging tot Bevordering enz.

vermeldende de boeken in eigendom der Kon. Nat.

Vereeniging. Van deze berust een exemplaar bij den

bibliothecaris van de Vereeniging tot Bevordering enz.

en een bij het bestuur der Kon. Nat. Vereeniging.

Alle nieuwe aanwinsteu van boeken en periodiekeu

worden toegezouden aan den bibliothecaris van de

Vereeniging tot Bevordering enz.

Deze zendt de daarvoor in aanmerking komende tijd-

schriften in rondlezing bij de betrokken leden van de

Kon. Nat. Vereeniging.
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I)e overige periodieken en boeken worden met inacht-

neming van bovenstaand artikel in de leeszaal of in

de boekerij geplaatst.

9). De bibliothecaris van de Vereeniging tot Bevordering

enz. zorgt voor het iubinden van de periodieken, boeken

en brochures van de Kon. Xat. Vereeniging en dient

daarvoor jaarlijks een rekening in bij het bestuur der

Kon. Nat. Vereeniging, zorg dragende de betreffende

begrootingspost niet te overschrijden.

10). Onitrent voorgenomen nieuwe overeenkomsten tot ruil-

verkeer pleegt het bestuur der Kon. Nat. Vereeniging

overleg met den bibliothecaris van de Vereeniging tot

Bevordering enz.

11). De Kon. Nat. Vereeniging zal voor admin istratiekosten

als auderszins aan de Vereeniging een bedrag te goed

doen van een jaarlijks bij onderling overleg vast te

stellen som.

12). Indien deze overeenkomst mocht komen te vervallen

zal de Vereeniging tot Bevordering van het Bibliotheek-

wezen in Ned-Indie ter beschikking stellen van de

Kon. Nat. Vereeniging in Ned.-Indie al de eigendommen

van laatstgenoerade, welke volgens den catalogus aanwezig

behooren te zijn en aansprakelijk wezen voor de ontbre-

kende behoudens force majeure, zooals brand, diefstal

of molest, voor zoover niet gedekt door verzekering.

13). Deze overeenkomst treedt in werking, terstond na het

van weerszijdeu teekenen van de overeenkomst, zij wordt

aangegaan voor den tijd van vijf jaar.

Na het verstrijken van dien termijn zal de overeenkomst

opnieuw voor eenzelfden termijn van kracht worden,

tenzij minstens een jaar voor het verstrijken van den

eersteu termijn .een der beide partijen schriftelijk de

overeenkomst heeft opgezegd.

De Voorzitter brengt uu in de bespreking de puuten van

de overeenkomst betreffende het afstaan van de benoodigde
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ruimte in het gebouw der Kon. Nat. Vereeniging aan de

Bibliotheek vereeniging. Deze worden na eenige algemeene

besprekingen afzonderlijk behandeld, waarbij in beschouwing

komt of het geldelijk bedrag al of niet verhoogd zal worden.

Nadat de heer van Albada er op gewezen heeft, dat bij

eventueele verhooging eigenlijk tweemaal een voordeelgenoten

zou worden, wordt met 2 stemmen voor verhooging, 6 tegen

en een bianco besloten dit bedrag op f 150.— te laten.

De punten worden vastgesteld, als volgt:

1). De Kon. Nat. Vereeniging behoudt de vrije beschikking

over de groote en de kleine vergaderzaal met dien

verstande, dat na haar de Bibliotheekvereeniging en het

Koninklijk Instituut van Ingenieurs de voorkeur zullen

hebben.

2). De Bibliotheekvereeniging neemt in huur het Hoofd-

gebouw— behoudens de beperking, zooals die onder 1)

gemaakt is — en het Westelijk Paviljoen, tegen een

vergoeding van f 150.— per maand en het dagelijksch

onderhoud van het Hoofdgebouw — hieronder wordt

verstaan: bediendenloon, schoonhouden van gebouw,

inventaris enz—

.

3). Eventueele regeling betreffende geregeld gebruik van

beide onder 1) genoemde zalen, zal bij onderling overleg

van beide Vereenigingen worden geregeld.

4). Dit contract wordt aangegaan voor den tijd van vijf jaar

met <§en jaar van te voren opzegging.

Verkiezing Ondervoorzitter. De verdere afdoening zal aan

het Dagelijksch bestuur worden overgelaten, terwijl het

definitieve contract nog aan de vergadering zal worden

voorgelegd.

Bij stemming voor ondervoorzitter. zijn er uitgebracht 9

stemmen, alle geldig en wel met den volgenden uitslag:

Dr. P. A. A. F. Eijken, 1 stem.

Majoor A. van Lith, 6 stemmen.

Dr. H. W. Woudstra, 2 stemmen.

LXXVII W.
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Daar de volstrekte meerderheid 5 is, is de heer vanLith

gekozen tot Ondervoorzitter van de Vereeniging. Den

gekozene, die niet ter vergadering aanwezig is, zal hiervan

mededeeling worden gedaan.

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de

vergadering.

Bestuursvergadering op Maandag
20 Augustus 1917.

Aanwezig de besturende leden: van Albada, van Bemmelen

(voorzitter), Boerema, Braak, Drost, de Meijier, Kemmer-

ling, van Lummel (Secretaris) en Woudstra, de gewone

leden: Janssen, Houwink en Sunier.

De heer S. Mars had laten weten door ziekte verhinderd

te zijn zijne mededeeling te houden.

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukJcen:

1). Brief van de Vereeniging tot Bevordering van het

Bibliotheekwezen in Ned.-Indie.

2). Brief van Dr. B. G. Escher.

Nieuwe leden.

Naar aanleiding van het onder N°. 1 genoemde ingekomen

stuk waarin de Bibliotheekvereeniging verklaart accoord te

gaan met de beide voorstellen van deKon. Nat. Vereeeniging:

a. wat betreft het in huur nemen van het gebouw en Weste-

lijk paviljoen;

b. wat aangaat het in beheer nemen van de Bibliotheek

der Kon. Nat. Vereeniging;
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stelt de voorzitter voor de verdere afwikkeling van deze

zaken aan net Dagelijksch Bestuur over te laten. Hiertoe

zou dispensatie noodig zijn van een vorig besluit, waarbij

aangenomen werd het definitieve contract alsnog in de

voile vergadering in behandeling te nemen. Na eenige discussie

hierover werd met algemeene stemmen het voorstel aange-

Voordrachten Escher. Bij het onder 2) genoemd schrijven

stelt de heer Escher voor een reeks van vier voordrachten

te houden, over: „Nieuwe theorien en bypothesen in verband

„met de ontwikkeling der tektonische opvatting van den

„Ned. Indischen Archipel."

Besloten wordt de verdere afdoening van deze zaak

aan den secretaris over te laten, vooral ook wat betreft de

dagen, waarop de voordrachten zullen worden gehouden en

de tusschenruimten daartusschen.

Niets meer aan de orde zijnde, neemt de voorzitter het

woord tot het doen van een mededeeling over de beklimming

van de Tjareme; deze geeft nog aanleiding tot eenig debat,

waarna de vergadering gesloten wordt.

Bestuursvergadering op Maandag
24 September 1917.

Aanwezig de besturende leden : van Albada, van Bemmelen

(voorzitter;, Boebeha, Bbaak, de Kat, Kemmebling, van

Lummel (secretaris), Mars en de gewone leden: Janskn,

Kelling en van Vuitren.

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en goedgekeurd-
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De voorzitter merkt op, dat het Dagelijksch Bestuur ge-

meend heeft Dr. G. Grijns als gewezen ondervoorzitter voor

te moeten dragen voor de benoeming tot correspondeerend lid

in het Nederland. Hij wijst er op, dat het zijns inziens niet

gewenscht is ieder vertrekkend besturend lid daartoe te

benoemen, doch, dat de heer Grijns iemand is van zoo

hooge wetenschappelijke waarde, dat het voor de Vereeniging

eene eer zal zijn hem onder hare correspondeerende leden

te tellen. Nadat de secretaris zich overtuigd heeft, dat het

getal 30 nog niet bereikt is bij de genoemde leden, wordt

Dr. G. Grijns met algemeene stemmen tot correspondeerend

lid benoemd.

Nieuwe besturende leden. De voorzitter stelt eveneens voor

de heeren L. Houwink en L. van Vuuren tot besturende

leden te benoemen.

Hij wijst er op, dat de allereerste vereischte om tot be-

sturend lid te kunnen worden benoemd niet alleen is, belang-

stelling te hebben voor de natuurkundige wetenschappen in

uitgebreiden zin, maar ook deze te toonen in het welzijn van

de Kon. Nat. Vereeniging. Daar hij meent, dat hieraan door

de beide heeren wel voldaan wordt, beveelt hij hunne

benoeming gaarne aan. Beiden worden met algemeene

stemmen verkozen. De Heer van Vuueen, ter vergadering

aanwezig neemt in eenige welgekozen woorden de benoeming

gaarne aan.

Ingekomen stukken

:

1). Schrijven van den heer G. F. van Dissel, waarbij deze

tegen 1 Januari 1918 zijn lidmaatschap opzegt.

2). Schrijven van den heer H. van Straaten waarbij deze

mededeelt wegens vertrek met 1 Januari 1918 als lid

te bedauken.

3). Briefkaart van den heer H. Witkamp, waarbij deze zijn

t\jdelijk adres in Amerika opgeeft.
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4). Schrijven van de Kon. Paketvaart Maatschappij.

5). Schrijven van het Hoofd van den Dienst van Beweging

en Handelszaken der Staatsspoor.

6). Huurcontract van de Vereeniging tot Bevordering van

het Bibliotheekwezen in Ned.-Indie.

7). Huurcontract van den heer W. Price.

8). Hypotheek op het gebouw, ter afdoening van de schulden

van de geliquideerde Ned. Ind. Maatschappij van Nijver-

heid en Landbouw.

Bij de onder 4 en 5 genoemde ingekomen stukken, merkt

de secretaris, op dat dit de antwoorden zijn op door hem aan

genoemde lichamen gericht schrijven om reductie op vervoer

zoowel voor deelnemers aan de Idjen-expeditie als hunne

helpers en bagage. De eerstgenoemde maatschappij zegde

15% reductie toe, terwijl de Staatspoor vrij vervoer toestond.

De voorzitter wijst met ingenomenheid op de medewerking

van zoovele zijden ondervonden en nu weer door de Staats-

spoor op zoo royale wijze betoond.

Bij onder 6, 7 en 8 genoemde stukken, wordt door het

Dagelijksch Bestuur uiteengezet, dat de totale hypotheek

f 32000.— moetbedragendaarde schulden van de Maatschappij

van Landbouw met de overschrijfkosten als anderszins

f 22000.— bleken te beloopen.

De voorzitter deelt nog mede, dat het Dagelijksch Bestuur

gemeend heeft de schuld aan de familie Dinger zonder nadere

specificatie te moeten aanvaarden.

Hierna neemt Dr. van Bemmelen het woord tot het houden

van een mededeeling over zijn tocht naar de Rindjani, waarbij

vele foto's het medegedeelde verduidelijken en de bezwaren

aan de beklimming van den top en het bevaren van het

meer verbonden helder uiteengezet werden.



Bestuursvergadering op Maandag
IS October 1917.

Aanwezig de besturende leden: van Alphen de Veee, van
Bemmelen (voorzitter), Boerema, Deost, Houwink, Hovig,

Kemheeling, van Lith, van Lummel (secretaris), Nijland,

van vuuben, Woudstea, het gewone lid Escheb en als gast

de heer Smitt.

Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden

gelezen en onveranderd goedgekeurd.

Nteuw lid. Als nienw lid heeft zich aangemeld de Heer

J. W. Maas, Weltevreden;

deze wordt met algemeene stemmen benoemd.

Ingekomen stukken:

1). Schrijven van den heer L. Houwink waarin deze mede-

deelt gaarne de benoeming tot besturend lid van de

Kon. Nat. Vereeniging te willen aanvaarden.

2). Schrijven van den heer Oetaea uit Tebing Tinggi, waarbij

deze bedankt als lid der Vereeniging.

3). Schrijven van Mevr. A. M. Hooykaas—de Lange, secre-

taresse van de Ned. Ind. Natuurhistorische-Vereeniging,

afd. Fort de Kock.

4). Motie van eenige besturende en gewone leden der Kon.

Nat. Vereeniging betreffende wetenschappelijke samen-

werking in Ned.-Indie.

Bijdrage aan de Afd. Fort de Kock van de Ned. Ind. Nat.

Hist. Vereeniging. Bij het onder 3 e genoemde schrijven,

dat een uitnoodiging bevat tot finantieelen steun bij het

verbeteren van den weg naar en het oprichten van een

pondok op de Singgalang, welk plan in een bijgevoegde

circulaire nader uiteengezet wordt, merkt de voorzitter op,

dat het plan ook hem sympatiek is, vooral ook omdat hierbij
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door samenwerking de meteorologische kennis van Indie zal

worden uitgebreid. Het K. M. en M. Observatoriura is in staat

gesteld in de kosten bij te dragen, doch zal dan met behulp

van het Boschwezen op gelijke wijze als op de Idjen— met

behulp van de Irrigatie— de beschikking krijgen over gere-

gelde meteorologische waarnemingen bij de te stichten pondok

gedaan.

Hierdoor zal bij de stations op de Idjen, Pangerango nu

ook nog dit op de Singgalang komen. De heer Bbaak is

op het oogenblik trouwens reeds bezig met den heer Jacobson

de zaak voor te bereiden en instrumenten op te stellen.

Hoewel hij het nog niet met zich zelf eens is of een

Vereeniging, die zelf Gouvernements steun geniet, subsidie

kan verleenen, stelt hij toch voor f 25.— voor het plan bij

te dragen.

De secretaris, die overtuigd is, dat de subsidie geen

bezwaar kan zijn om wetenschappelijk streven ook finantieel

te steunen, voelt veel voor de bijdrage, vooral ook uit het

oogpunt van samenwerking tusschen de verschillende weten-

schappelijke lichamen in Ned.-Indie. Hij kan zich met het

genoemde bedrag zeer goed vereenigen, daar men hierin

meer een bewijs van belangstelling moet zien, dan een middel

om de bouw mogelijk te maken, daar zijnsinziens de financien

van de Vereeniging geen werkelijken steun toelaten.

Alsnu ontspint zich een discussie over het bedrag zelve,

dat volgens meerderen te laag is ; de heer van Oye stelt voor

liever geen steun te verleenen dan van zulk een belachelijk

bedrag van / 25.— Xadat de voorzitter den penningmeester

heeft gevraagd of de middelen van de Vereeniging toelaten

het bedrag te verhoogen, hoewel er bijvoegend dat zijns inziens

het praedicaat „Koninklijk" de vereeniging niet verplicht

boven haren stand te leven, en nadat de secretaris heeft

opgemerkt, dat het Koloniaal Instituut, dat een begrooting

van meer dan een millioen heeft, f 25.— voor de Idjen-

expeditie heeft bijgedragen, wordt bij meerderheid van stemmen

besloten / 50.— bij te dragen.
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Motie „Wetenschappplijke Samemverking in Ned. ~Indie"

.

Ingekomen is het volgend schrijven:

Weltevreden, 15 Oct. 1917.

„Bij deze heb ik de eer namens eenige besturende en

gewone leden van de Kon. Nat. Vereeniging aan het Bestuur

mede te deelen, dat naar aanleiding van een inleiding,

getiteld „Samenwerking tusschen Nederland en Indie" door

Dr. H. J. van Ltjmmel gehouden in de Afdeeling met Debat

op Maaudag 8 October 1917 en de daarop gevolgde discussie,

welke werd voortgezet in de daarop gevolgde vergadering

op Vrijdag 12 October 1917 in laatstgenoemde vergadering

volgende motie, voorgesteld door den heer van Vuuren en

ondersteund door de heeren Dr. B. G. Escher en Dr. H. J.

van Ltjmmel werd aangenomen:

Motie. De vergadering overwegende,

a). Dat uit de gehouden besprekingen wel duidelijk gebleken

is, dat samenwerking van de verschillende genootschappen,

vereenigingen, instellingen en personen, die in Indie

wetenschappelijk werkzaam zijn, gewenscht is;

b). Dat derhalve een poging gedaan moet worden om tot

die samenwerking te komen;

is van meening:

dat deze het best verkregen zal worden door te geraken tot

de vorming van eencentraal wetenschappelijk instituut, dat

Is
. door zooveel mogelijk jaarlijks te houden congressen

voortdurend de band tusschen de beoefenaars der weten-

schap in Indie hechter maakt en

2e
. door zijn raad van bestuur — zoowel eigener initiatief

als in opdracht van het congres — het wetenschappelijk

onderzoek in Indie bevordert.

en verzoekt het Bestuur van de Kon. Nat. Vereenigins: de

noodige stappen te willen doen om het gestelde doel tebereiken.

Het eerste gedeelte van deze motie werd met algemeene
stemmen aangenomen, de laatste alinea met een stem bianco.

Namens bovengenoemde leden:

(w.g.) Dr. H. J. van Ltjmmel,

Secretaris K. N. V.



Na de voorlezing van dit schrijven vraagt de voorzitter

wie van de heeren deze zaak wil inleiden en geeft dan net

woord aan den heer van Vuuren, die na een opmerking

omtrent het bij het voorlezen abusievelijk weglaten van de

laatste alinea, de bedoeling nader uiteenzet. Hij wijst er vooral

op hoe in de beide bovengenoemde vergaderingen al spoedig

bleek, dat omtrent het wenschelijke van de samenwerking

geen verschil van meening bestond en alleen de bereiking er

van langs verschillende wegen werd nagestreefd. Toch mag
gezegd worden, dat ook hier in den grond van de zaak meer

overeenstemming bestond dan op het eerste oog opviel. Bij de

algemeene discussie wijst de voorzitter er op, dat— wil de

zaak slagen — zij met zeer veel tact zal moeten worden aange-

pakt, daar men maar niet direct van alle zijden op hulp

en steun zal kunnen rekenen zooals hem trouwens reeds

duidelijk werd uit een gesprek met ons medebesturend lid

DE VOGEL.

De secretaris wil er nog even de aandacht op vestigen,

dat de heer van Vuuren een zijns inziens voornaam deel vaii

de motie buiten bespreking liet n.l. dat wat betrekking heeft

op het eigen initiatief van den raad van beheer of hoe het

uitvoerend comite ook moge heeteu.

De heer Escher zbu wel willen uitgemaakt zien, hoever

de samenwerking zich zal uitstrekken en welke wetenschappe-

lijke vereenigingen zullen worden aaugezocht om medewerking.

De vergadering is echter van meening, dat de beslissing

hieromtrent aan de eventueel te benoemen commissie van

voorbereiding moet worden overgelaten.

De heer Nijland wijst er op dat het congresvraagstuk ook

reeds meerdere malen in de Vereeniging tot Bevordering der

Geneeskundige Wetenschappen in Ned.-Indie is ter sprake

gebracht. Hoewel in die vereeniging in theorie veel voor

het houden van congressen werd gevoeld, vreesde zij zoo

zeer voor moeilijkheden in de praktijk, dat het nooit tot een

poging om een congres te houden gekomen is. Persoonlijk

is spreker evenwel overtuigd, dat samenwerking niet langs
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schriftelijken weg te bereiken is; hij geeft zelfs een paar

voorbeelden van niet-slagen uit de praktijk.

Op een desbetreffende vraag van den heer van Lummel

voegt spreker er evenwel aan toe, dat i.e. een poging ge-

waagd moet worden om tot de bijeenroeping van een congres

te komen; ook is hij van meening dat de Geneeskundige

Vereeniging ondanks haar boven uiteengezette meening

ongetwijfeld zal willen medewerken.

De heer van Lith stelt nu voor het Dagelijksch Bestuur

op te dragen zich eenige leden te assiinileeren en in den

zin als door den voorzitter aangegeven — door vooraf de

verschillende Vereenigingen te polsen — de noodige voorbe-

reidingen te treffen om tot een wetenschappelijke samen-

werking in Ned.-Indie te komen, waarbij het houden van een

wetenschappelijk congres als naastliggend doel moet be-

schouwd worden. De uitbreiding, die dit congres zal nemen

zal afhangen van de meer of mindere medewerking op

verschillend gebied.

De heer Hovig wijst nog eens op de wenschelijkheid van

samenwerking met de Gouvernementsinstellingen, die ook

wetenschappelijk werk verrichten.

Het voorstel van Lith wordt met algemeene stemmen aange-

nomen. De voorzitter verzoekt den heer van Vuuren met hem

en den secretaris voorafgaande besprekingen te willen houden.

Hierna doet hij lid het voorstel Dr. Escher., die ook

nu weer zulke blijken van belangstelling in de Ron. Nat.

Vereeniging gegeven heeft, tot besturend lid te benoemen;

deze benoeming heeft hij acclamatie plaats.

De heer Escher ter vergadering aanwezig verklaart de

benoeming gaarne aan te nemen.

Correspondeerende leden. De secretaris wijst er op, dat

hem juist bij de bestudeering van de zoo even besproken

inotie gebleken is, dat er in het Buitenland dikwijls prijs

gesteld wordt op de erkenning van wetenschappelijke ver-

diensten, door vereenigingen, die zich met wetenschappelijk
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onderzoek bezighouden. Terwijl er sedert 1904 geene nieuwe

correspondenten in het Buitenland benoemd zijn en hun aantal

zeker niet meer dan 16 bedraagt, daar hethemnietbekendis

of er van de bestaande leden reeds overleden zijn, zou hij

dus willen voorstellen de beide heeren Sarasin tot corres-

pondeerende leden in het Buitenland te benoemen. De voor-

zitter gaat gaarne mede met dit voorstel, daar het hem door

persoonlijke ervaring bekend is, dat dergelijke benoemingen

in het Buitenland wel degelijk op prijs gesteld worden; hij

zou echter willen voorstellen Dr. Bauer te Washington

eveneens uit te noodigen; alsnu wordt besloten het corres-

pondeerend lidmaatschap in het Buitenland aan te bieden

aan de heeren:

L. A. Bauer, te Washington.

H. Douville. „ Parijs.

H. Hirschi, „ Zurich.

J. P. Iddings, „ (Amerika).

P. Sarasin, „ Basel.

F. Sarasin, „ Basel.

A. Tobler, „ Basel.

J. Wanner, „ Bern.

Mededeeling Dr. van Lummel. Spreker wijst er op, dat

hij slechts de oude gewoonte wil volgen om van de gelegen-

heid dat hij in staat is het een of ander op natuurweten-

schappeljjk gebied te laten zien, gebruik te maken. Deze

bijzondere omstandigheid n.l. is, dat hij tijdelijk in het

bezit van de nieuwste kaart van het Panamakanaal is en

eenige der nieuwste fotografien ervan. Aan de hand van

beide doet hij eenige mededeelingen over het Kanaalzonder

echter dieper op de zaak in te gaan, noch wat de maritieme

noch wat de oeconomische waarde van het Kanaal betreft.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering

gesloten.



Bestuursvergadering op Maandag
12 November 1917.

Aanwezig de besturende leden : van Albada, van Bemmklen

(voorzitter), Boerema, Braak, Damme, Drost, Escher, Houwink,

van Hoytema, van Lith, van Lummel (secretaris), Mars,

de Meijier en van Vuuren, de gewone leden: Hijlkema en

Schepers en als gast de heer de Wal.

Nieuwe leden. Nadat de notulen gelezen en goedgekeurd

zijn worden als nieuwe leden aangenomen de heeren:

J. de Wal, Weltevreden.

A. Shot, „

Voorstel penningmeester. Alsnu brengt de voorzitter ter

tafel een voorstel oin den penningmeester, die steeds met ijver

en belangstelling de geldzaken van de vereeniging behartigd

heeft tegemoet te komen in een door hem in zijn qualiteit—
buiten zijn schuld— geleden verlies; hij wil niet verder*op

de zaak ingaan, doch beroept zich op de besturende leden, die

met de zaak bekend zijn. Nadat de heeren van Hoytema en

van Lummel zich voor zijn voorstel verklaard hebben, stelt

de heer Drost voor bij acclamatie te besluiten den Heer

van Alphen de Veer met de genoemde som (f 500.—)

tegemoet te komen. Aldus wordt besloten.

Congresoproep. Hierna brengt de voorzitter ter tafel de

door de betrokken commissie opgestelde oproep tot het houden

van een natuurwetenschappelijk congres in Ned.-Indie.

Na een uiteenzetting van de meening van de commissie

in zake den inhoud, leest hij de opgestelde oproep voor.

Naar aanleiding hiervan stelt de heer van Albada voor in

plaats van „pharmacologische" te lezen „hvgienische" als

zijnde dit van meer belang.

De heer van Lummel wil liever lezen „meerdere leden"

in plaats van „een lid".
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Bedoeling van het Congres.. De heer Drost zou gaarne —
daar hij op de vorige vergadering niet aamvezig was— nader

vernemen wat eigenlijk de bedoeling is van het congres, of

er soms bedoeld wordt een lichaam te stichten, dat in het

algemeen leiding zal geven aan alle indische congressen,

wat z.i. niet onnoodig mag geacht worden, terwijl een dergelijk

comite juist door de vele voorbereidingen ook veel onder-

vinding zou kunnen opdoen.

De voorzitter zet uiteen, dat het hier voorloopig gaat om

een — en dan nog uitsluitend natuurwetenschappelijk - congres,

waaruit naar men hoopt een comite voor wetenschappelijke

en technische samenwerking zal ontstaan.

De heer Damme zou gaarne vernemen, wie er tot niede-

werking zouden worden opgeroepen, of bijv. natuurweten-

schappelijk ook slaat op de technische zijde er van, m.a.w.

of de ingenieursvereenigingen zullen worden uitgenoodigd?

Hij meent er met klem op te moeten wijzen, dat-wil de

zaak slagen—-men niet al te exclusief moet zijn maar integen-

deel de oproeping ruim verspreiden.

Het is beter, dat de opgeroepenen zich zelf terugtrekken

als zij meenen, dat de zaak niet op hun weg ligt, dan dat

er over het hoofd gezien worden, die gaarne zouden mede-

wrerken.

De heer van Hoytema zou eveneens gaarne vernemen of

het doel van de beweging is vereenigingen, die een bepaald

doel beoogen, te vereenigen.

De heer Drost komt nog eens op zijn plan terug en wijst

op de groote voordeelen van een uniforme leiding bij alle

congressen en op het groote nut van ondervinding op dit gebied.

De heer van Vdttren wijst nog eens op het gewicht van

de door den heer Damme geinaakte opmerking, hij kan er zich

geheel mede vereenigen en dringt aan op een zeer ruime

verspreiding van de oproep.

De heer van Lummel stelt voor in plaats van „natuur-

wetenschappelijk congres" te lezen „congres op natuur-

wetenschappelijken grondslag". De voorzitter merkt op, dat de
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vergadering geen wijzigingen in die oproep kan aanbrengen

;

spreker wil de vorige commissie verzoeken de door hem
voorgestelde wijzigingen in overweging te nemen.

Hierna sluit de voorzitter de besprekingen, dienaangaande.

De heer van Hoytema vraagt nu het woord om er op te

wijzen, dat de opzichter Luyten, die het werk van de ver-

bouwing grootendeels voorbereid en geleid heeft plotseling

is overleden eer de hem toekomende gratificatie is toegekend.

Hij stelt dus voor alsnog de weduwe, die in zoo treurige

omstandigheden achterblijft, een bedrag toe te kennen naar

verhouding van het reeds gepresteerde werk. Na eenige

besprekingen, waarbij het alleen gaat om dat bedrag zoo

hoog mogelijk te stellen in verband met de op de begrooting

der verbouwiDg daarvoor uitgetrokken post, wordt bij accla-

matie besloten f 250.— beschikbaar te stellen.

Mededeeling Braak. De voorzitter verleent nu het woord

aan den heer Braak tot het houden van een mededeeling

over „De regenval op Sumatra door opstuwing"; daar deze

mededeeling eenigszins uitgewerkt in het Tijdschrif t zal worden

opgenomen, kan er hier volstaan worden met naar het

Tijdschrift (l e Afl. Deel 78) te verwijzen.

Mededeeling van Lummel. Daarna verkrijgt de heer van

Lummel het woord om iets mede te deelen over: „De tem-

peratuur van de wereldruimte". Ook deze mededeeling zal

te zijner tijd gepubliceerd worden, zoodat hierop eveneens

later zal worden teruggekomen.

Bondvraag. Na afloop der discussien over beide bovenge-

noemde mededeelingen vraagt de heer van Albada bij rondvraag

eenige inlichtingen over eene lezing van den voorzitter

aangaande het Vulkanisme, hem was 0.1. niet duidelijk het

verschil tusschen rek- en drukkorst der aarde.

Nadat de voorzitter deze vraag beantwoord heeft wordt

de vergadering wegens het late uur gesloten.



Bestuursvergadering op Maandag
10 December 1917.

De heer van Lummel merkt op dat hij — als oudst aanwezend

lid ~ volgens art, 10 van het Huishoudelijk Reglement het

voorzitterschap op zich zal dienen te nemen, daar Dr. van

Bemmelen door ziekte verhinderd is ter vergadering aanwezig

te zijn. Hij verzoekt den heer van Vuuren wel het secreta-

riaat te willen waarnemen.

Notulen. Als nu vvorden de notulen van de vorige verga-

dering gelezen. De heer van Albada merkt naar aanleiding

hiervan op, dat het niet zijne bedoeling is de hygiene in

de plaats van, maar wel naast de pharmacologic te stellen.

Nadat hij op de vraag van den voorzitter verklaard heeft

geen wijziging van de notulen noodig te achten, doch met

deze opmerking te willen volstaan, worden de notulen

goedgekeurd.

Begrooting. De voorzitter wijst er op dat deze in verband

met de overname van het halve bezitrecht van de nu

geliquideerde Maatschappij van Landbouw en Nijverheid in

Ned.-Indie en het huurcontract met de Vereeniging tot

Bevordering van het Bibliotheekwezen in Ned.-Indie een

eenigszins ander karakter draagt, wat blrjkt uit het hoogere

cijfer voor de inkomsten maar het eveneens daartegenover

staande hoogere voor de uitgaven.

Tijdschrift. Nu wordt overgegaan tot de artikels gewijze

behandeling. Bij het artikel over het tijdschrift merkt de

redacteur op, dat het moeilijk is vasttestellen of het uitge-

trokken bedrag te veel of te weinig zal zijn. Het papier
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is ongeveer 4 maal zoo duur als voor den oorlog, terwijl het

zelfs op deze basis voor den drukker niet mogelijk is van

te voren den prijs te bepalen.

Nadat nog 't een en ander is opgemerkt over de tegen-

woordige drukkosten en de voorzitter er op gevvezen heeft,

dat een eventueel tekort nog wel uit de onvoorziene uitgaven

zal zijn te dekken, blijft het eindcijfer op f 1500.

—

vastgestelcl.

Centrale verzending. Bij deze post merkt de voorzitter op,

dat het niet onmogelijk is, dat in den loop van het jaar

reeds blijkt, dat met hulp van de Bibliotheekvereeniging dit

bedrag nog wat verminderd kan worden.

Verlichting. Het bedrag voor de verlichting is iets hooger

gesteld dan verleden jaar, daar het te vermoeden is, dat bij

de in den laatsten tijd gebleken meerdere belangstelling, de

kosten hiervoor iets hooger zullen zijn.

Wetenschappelijke doeleinden. De voorzitter wijst er op,

dat hoewel het vorige jaar besloten was de f 500.— voor

de Idjen-expeditie over twee jaar te verdeelen, dit bedrag

reeds geheel gestort is en er dus geen bezwaar bestaat nu

weer f 250.— beschikbaar te stellen voor wetenschappelijke

doeleinden.

Nadat alle artikelen afzonderlijk ongewijzigd zijn aange-

nomen, wordt de geheele begrooting goedgekeurd en het

bedrag van inkomsten en uitgaven geraamd op / 8666.—

Bestuursverkiezing. Alsnu wordt overgegaan tot de be-

stuursverkiezing.

De voorzitter wil echter eerst in bespreking brengen of

het — gezien het kleine aantal aanwezige bestuursleden —
indien mogelijk — niet gewenscht is deze verkiezing uit te

stellen. Aan de hand van het Reglement is men evenwel

van meening, dit uitstel niet mogelijk is, terwijl de heer Mars

nog opmerkt dat er zijns inziens — nu alles op de convocatie-

biljetten vermeld is — ook geen aanleiding toe bestaat.
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Voordat de voorzitter overgaat tot het uitreiken der stem-

biljetten, wil hij nog even bespreken of het — gezien de

geschiedenis van het afgeloopen jaar — niet gewenscht is

een ander in zijn plaats als secretaris aan te wrjzen; hij

betreurt het dat de heer van Bemmelen hier niet aanwezig

is, daar deze zich ten opzichte van het voorzitterschap wel

eens op dezelfde wijze heeft uitgelaten en dan de beide

functionarissen nog eens onderling overleg zouden konnen

plegen.

Naar aanleiding van de hierover gevolgde discussie en

mede in verband met de genomen beslissing omtrent de

verkiezing, verklaart hij zich evenwel bereid een eventueele

herbenoeming aan te willen nemen.

Daar de heer van Lith verklaard heeft zich onder geen

omstandigheden meer beschikbaar te stellen voor de keuze

tot ondervoorzitter, wijst de heer van Lummel er op, dat

de voorzitter den heer Drost als candidaat, die verklaard

heeft een eventueele benoeming wel te willen aannemen,

aanbeveelt.

De heer van Albada wijst er op, dat er leden zijn die

oudere rechten hebben, terwijl de heer Mars meent dat

Dr. Woudstra, die daarenboven reeds voorzitter van de Afdee-

Jing Soerabaja is geweest, z.i. in de eerste plaats in aanmer-

king komt.

Terwijl de zittende leden bij acclamati^ herbenoemd worden,

blijkt uit de stemming, dat Dr. Woudstra gekozen is met

4 van de zes stemmen, tegen 1 op den heer Drost en 1 op

den heer Dr. Koningsberger.

Congresoproep. De voorzitter merkt op, dat het hem

gebleken is, dat eenige leden meenden, dat in de vorige

vergadering niet nauwkeurig was vastgesteld aan wie de

oproep tot medewerking aan het congres zal worden gezonden,

en vraagt dus of een der aanwezigen dienaangaande nog

opmerkingen wenscht te maken. Daar men het er echter

algemeen over eens is, dat deze zaak in goede handen is bij
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de commissie, die de oproep zeker zoo ruim mogelijk zal

doen, geeft de voorzitter Let woord aan den heer van Vuuren

tot het houden van zijne mededeeling.

Mededeeling van Vuuren. De heer van Vuuren wil —
hoewel te zijner tijd een uitvoerige uiteenzetting door hem
zal worden gehouden in samenwerking met den heer van Es—
toch het een en ander vertellen van barieren en atollen

in den Indischen Archipel. Hij bespreekt n.l. het begrip atol

zooals dat door Darwin is opgesteld en knoopt hieraan eenige

bijzonderheden vast vooral ook in verband met de nieuwste

zeekaarten. Na deze uiteenzetting worden eenige opmer-

kingen gemaakt over de al of niet aanwezigheid van atollen

en andere koraalverschijnselen in de baai van Batavia, wat

de heer van Lummel doet opmerken, dat het wel op den weg

van de vereeniging kan liggen eens een excursie naar die

baai te organiseeren om onder deskundige leiding het een

en ander waar te nemen. De overige leden betuigen hunne

. dit plan.

Mededeeling van Alphen de Veer. Alsnu verkrijgt de heer

van Alphen de Veer het woord. Deze geeft voornamelijk

aan de hand van eenige goed gesiaagde microfotografien

een verklaring van de vrij veel voorkomende breuken bij

molenassen en dergelijke.

Ook deze mededeeling geeft nog aanleiding tot geani-

meerde bespreking, waarop de voorzitter onder dankbetuiging

aan beide sprekers voor het wetenswaardige wat zij dezen

avond hebben medegedeeld, de vergadering om circa 12

uur sluit.



BEGROOTING VOOR 1917.

De begrooting zal in de volgende aflevering worden
opgenomen.
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VERSLAG

OEN TOESTAND EN DE WERKZAAMHEDEN

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-1NDIE

het jaar 1917.

Vitgebracht in de i

de zesde maal geef ik irevolg ;

gedurende hot afgeloopen jaar.

Personalia. I)e inooilijkheid dio zich aan hot eindo vai

lift vorige verslagjaar voordeed.dat vole lodon in namnerkiii!

kwamcn oni tot bestuurelid benoemd te worden, raaar da

daanloor hot Rostuur oon onmatige grootte zou verkrijgni

is zonder statuten-wijzitringopgolost gowordon. liosloton wen

n.l. voortaan nader te onderscheiden tusschen:

1°. het bestuur in engeren zin, gevormd door de function

narissen.

2°. de bestureude leden.



gewenschte uitbreiding dier laatste groep kon hierna

olgeude H.H. benoemd

Dr. P. G. H. van Oye. Dr. B. G. Escher.

De besturende lcden Drs. Kiewiet de Jonge en Sunier

voeldcn rich genoopt hun functie neer te leggon en

Dr. Kemmbrmwj moest zijn besturend-lidinaatschap door

vertrek uit Batavia in November weer neerleggen.

Een verlies leed onze Vereenigiug door het vertrek op

den 13 den Maart naar Nederland van den ondervoorzitter

Dr. G. Grijns; in de Februari-vergadering kon verslaggever

hem onzen dank betuigen voor het vele dat hij door voor-

drachten en mededeclingen, alsmede leiding en advies, voor

de Vereeniging gedaan heeft en hem het beste in zijn verderen

loo[)baan toewcnschen. In de Septeniher vergadering werd

Dr. Grijns tot Corr. lid in Nederland benoemd.

Als ondervoorzitter werd in zijn plaats in de Juli-vergaderiug

benoemd Majoor A. van Lith, die evenwel niet geneigd

was om de functie blijvend te bekleeden, maar eriu toestemde

on) baar tot de jaarlijksche verkiezingen van het Bestuur

kii'/.ing werd de Meer Wurns ru,\ tot ondervoorzitter verkozen

heeft de benoeming aangenon

Door de goede zorgeu van ons lid Dr. Hehewef
ij in het bezit van het portret van den vorigen



Een negental personcn werden tot lid benoemd.

zoodat het ledeutal in begin 1
(J 1 h op 152 gesteld kon wonleii.

Het aautal onzer corr. leden in het Buitenland werd steit

uitgobreid. In do laatste jaren waron goon benoeiiiingni

gedaan; thans is dat ingchaald geworden door de bonoeming

in de October-vergadering van de volgende biiitenlandsrh<'

geleerden, die zich verdirnsielijk liebbon -rrmaaki tm op/.ichte

der beoefening van de natuunvetenschappen in X.-I.

Bestuursvergaderingen. Relia

Mei en Jnni vergaderde het Bestui

gewone vergadering werd nog in

De opkomst van besturende ei

het algemeen bevredigend te noon

schappelijke mededeelingen 16, dl

gedaan werd, was grooter dan in ]

Toch werd een bnitengewoon gr

tijd gewijd aan bestuurs-zaken tern

vragen, die zich in dit jaar voord.

dreigden nit te breiden, dat ik in d

te moeten waarschuwen tegen het

vergaderingen hnn aloud karakter

hoofdzakelijk over natuurwetenscli

handeld, zouden verliezen.

\-rk.-



cretariaat. Uitbreiding van bemoeienis

tig hoeft bet secretariaat-wcrk buitengewoo

neinen. Hot aantal dei • uitgaande stukken stee;* zelfs tot

119 1. Ondafiks sedcrt o<jnigen tijd onze biWiothoelc in beheer

is evergogaan bij de \'ereeniging tot Bevorderirig van bet

Bibliotheekwezon in N- I., zijn do ambtsbezighedon van den

secretaris niet veel vorminderd, torwijl tbans gekoesterde

toekomstplannen op nog meer toeneming wijzen.

Bibliotheek. -or do bi bliotheek zal de bibliotbecaris

verslag u:itvoerig berichtei i. Hier mogen

ineded.'eliilgen opgcnomen word en.

i begin n<LMiiaakt met bet aanleggen vai

vat zoolai ig de bibliotheek bcstaat vooi

-nooit is gedaan. doeb wat voor eon gocc

in het bo;sit en controle op bet wegraken

nut noodz akelijk is. Uit de l telling bicker

hot gebouw aanwezig to zijn 7513 boekei

; van die n datum at' word vervolgd me

Op ultii:no December 19 17 word afge

N'o. sl-jn en pamflet 936, zoodat in he

t bezit is i venneerderd m et 907 boekei

gevolge de gelijkri.Hiuv verbouwing van de

ie buitengewoon veel last veroorzaakto in bet

aren. Het aantal nitgeleende boeken bedroeg

1917 683 tcgen 397 in 1916, terwijl van de

gebruik werd gemaakt en de bewerking van

3 over de geologic van het Idjen-Hoogland

sehrijverij veroorzaakt, is hot ongeregelde en



en dikwijls na herhs&laanmaning »/>/ trnttj zendm der i

de bibliotheek geleende werken ; in 1918 znllen hiertig

dan ook drastische maatrcgelen mocton worden genomen.

Algemeene Catalogus. Do algcmeene eatalogus war

nog steeds grootendeels op betere eatalogi der op te neii.

bibliotheken. Toch neemt hot aantal der bewerkte on

bewerken eatalogi steeds toe, terwijl er drie nagonoeg gore

kwamen, te wetrn : die van de bibliotheok van de Staatsspoi

wegen, het Kon. Magu. en ATet. Observatorinm en 1

Geneeskundig Laboratorinm. Door onze medewerking we

die van het Topografiseh bureau systematisch ingedee

hoewel de nieuwe redact ie der riches nog niet gereeil is.

Met de bibliotheek-vereeniging is besproken geworden, (

de taak van het samenstellen en onderhouden van e

algemecnen eatalogus van onze vereeniging over te neini

Een desbetreffend verzoeksehrift aan de Iiegeering i

machtiging daartoe is oj)gemaakt geworden en aan

Bibliotheek-vereeniging aangeboden ten einde door lia

bemiddeling aan den CiouvenieuMieneraal aangeboden

Tijdschrift. Door de goeiie zorgon vai

de Beer Bobrrma, versohenen in het ve

Xatunrk. Tijdschrift van N.-I. de 2de en

van 1)1. 76 en twee afleveriugen van 1)1. 7

laatsto bestond uit een bericht omtrent d

het Idjen-onderzoek.

Behalve de gewone mededoelingen der <

aardbevingslijst vonden een zestal originee

over Indische onderwerpen eon plaats ii

In den laatsten tijd zijn er stommen onitrei

van het tijdschrift opgegaan, in verband in

reorganisatie onzer vereeniging, eu beaaim!
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nieuwe regelingen onder de oogen moeten worden gezien.

Jarcnlange ervaring heeft echter geleerd, dat voor publicatie

van grootere on kleinere verhandelingen op Indisch gebied,

zoowel door ambtclijke als niet ambtelijko personen, ons

tijdschrift eon welkome plaats van publicatie is.

De algemeene staging der prijzen heeft ook op de druk-

koston van hot tijdschrift zijn invloed doeu gelden, vooral

door die der papierprijzen.

Populaire Voordrachten. In gelukkige tegenstelling met

vorige jaren, hebben in het verslagjaar weer eenige populaire

voordraelitsavonden plaats gegrepen. Op de eerste, waartoe

de Idjen-commissie het initiatief geuomen had, traden twee

sprekers op; eerst verslaggever, die over de geschiedenis

van het Idjen-onderzoek en over zijn, in samenwerkiug met

Dr. Boerema, verrichte waarnemingen op het Kawah-meer

handelde, en daarna Dr. Kemmbblino, die over zijn geologisch

ouderzoek sprak. De voordracht, die den 2 l
sten Maart plaats

greep, werd bijgewoond door Zijno Excellence den Gouverneur-

Generaal en talrijke autoriteiten, terwijl in de pauze tusschen

beide voordrachten aan den Gouverneur-Generaal een album

met photograhien van den Idjen, hoofdzakelijk door ons lid

den Heer J. Bley opgeuomen, aangeboden werd.

Veel hulp ondervonden wij hierbij van de zijde van den

Topomaphisehen Dienst.

De tweede voonlraclitsavoml op hi April ging nit van de

geologische club, maar was volgens de reeds in het vorige

vcishtgjaar gemaakte afsprmakook rooronzeleden toegankolgk.

De mijningenieur 0. G. Hkldrin(jh sprak over ziju geologische

onderzoekingon in Zuid Nieu\v-( iuinea. Ook de voordracht,

die Dr. Kemmerling den 20sten Juli over zijn aardbevings-

onderzoek op Bali hield was in combinatie en wcl met de

geologen club en de afdeeling van het Kon. Iustituut van



li.jk bniton uvbruik

Afdeeling van voordrachten met debat.

ropiseh kliiuaat en zijn inwe

• Ion tupouTaphisr-hen diensr. «laar door don sprcker con qiiostio

word bohandold, die roods in do pors con debar, had uitirolokt.

doon van stappen. die Ioidon zoutlen tot hot tot stand komen

van wotoiischappt'liikr oonmv>sen. uehouden door con oentrale

vorooui«»-inif. die do samonwerkinir, zoowcl in Indie als tusschen

Indie on Xoderland, zou kunnon bevorderon.

LXXVIII 2*.
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Deze motie, die in de bestuursvergadering van 15 October

werd gebracht, had tengevolge, dat aan net dagelijksche

bestuur werd opgedragen deze plaunen verder te ontwikkelen

en zich daartoe met eenige leden te vcrbinden.

De H.H. A. van Vuuren, Escher en Boerema. verklaarden

zich hiertoe bereid en eenige malen vergaderde deze commissie.

In de uitvoering barer plannen wordt ze echter thans opge-

houden door inmiddels opgekoraen plannen naar aanleiding

van een oproep tot het stichten van eon chemische vereeniging.

Deze plannen sluiten aan bij reeds vmoger besproken niogelijke

reorganisaties onzer vereeniging. Ik hoop dat in het volgende

jaarverslag hnn verwezenlijking herdacht zal kunnen worden;

daar zij echter nog in embryonalen toestand verkeeren, zij

hier met een aanduiding volstaan.

Qebouw. In Januari overleed de Heer J. Dinger, de

voorzitter der Maatschappij van Nijverheid en Landhouw,

met wie onze vereeniging sinds lange jaren samen in bet

gebouw woont.

Elders zijn de verdiensten van den overledene uitvoerig

herdacht; hier zij volstaan met de getuigenis dat de verstand-

houding met hem altijd van vriendschappelijken aard is

geweest, terwijl ik herdenken wil de schenking van een

kunstvollen voorzittershamer, die, op zijn initiatief, onze

vereeniging bij haar gouden jubileum aangeboden werd.

De geringe bloei der Maatschappij maakte het waarschvjnlijk,

dat zij, toen haar voorzitter overleden was, gereorganiseerd

of opgeheven zou worden en dat daarmee onze belangen

als mede-bezitster van het gebouw ten nauwste gemoeid

zouden zijn. Dit heeft aanleiding gegeveu tot besprekingen in

onze bestuursvergaderingen, bemoeienissen van het dagelijksch

bestuur en onderhandelingen met de nieuw opgerichte

bibliotheek-vereeniging. Een gevolg hiervan is geweest een

strijd van opvattingen tusschen het dagelijksch bestuur

en sommige der besturende leden, die hier onmogelijk in

korte bewoordingen op juiste wijze kan geschetst worden,



ezit tcgen overneming van haar schuldenlast (ougeveer

onion op 24 Augustus do desbetreffende acten geteckend

oor do coimnissio van liquidatio dor Mij. van Nijvcrhoid en

-andbouw, de H.H. E. A. Zeilinga, P. J. Stbphan en

. W. van- Stbeden en ons dagelijksch bestuur.

Tovons kwaiu tot stand do ovoreoukonist mot do bihliotheek-

avilloen zal optreden, mot de noodige reserve voor het

oliruik van groote en kleino vergaderzaal en vorliuring



Met erkentelijkheid wil ik hier de vele moeiten, die de

Heer van Hoytema zich hiervoor getroost heeft, herdeuken.

Ten einde beide hierboven vermelde uitgaven to bestrijding

verschafte ons de Heer Zbilinga een som van f 32.000 tegen

een 5% hypotheek op ons gebouw. De verwachting mag

gekoesterd worden, dat doze hypotheek t. g. t. door de

bibliotheek-vereeniging overgenomen zal worden.

Ook deze overeenkomst word op de bijeenkomst van 24

Augustus geteekend en tevens een huurcontract voor den

tijd van 5 jaren met den huurder van het 0. pavilloen, den

Heer Wykeham Pkice.

Financien. De geldelijke toestand van ouzo Vereeniging is

iets gunstiger geworden, ondanks de schuldenlast, die zij op zich

genomen heeft, voor een goed deeltengevolgeder overeenkomst,

die met de bibliotheek-vereeniging gctroffen is geworden.

Op initiatief van eenige leden werd aan den penningmeester,

den Heer van Alphen de Veer, tevens als waardeering voor

zijn beheer, vergoed een bedrag van / 500, dat in 1915, ver-

moedelijk tengevolge van diefstal, te kort kwam bij het

opmaken van zijn kas en dat toen door hem, na mededeeling,

bijgestort was worden.

Idjen-onderzoek. In Mei werd door de Idjen-cominissie

een bericht gepubliceerd omtrent den voortgang van bet

onderzoek. Sindsdien heeft Dr. Kkmmkrun<; grootendeels in

ons gebouw, zijn geologische monographic volcindigd en

der commissie aangeboden De reproductie der afbccldiii^cii

en kaarten is reeds aan het Hoofdbureau van den Topo-

graphischen Dienst ter hand genomen.

Ook Dr. Woudstra kon een verslag aanbieden over zijn

chemische onderzoeking van door Dr. Kemmerlinc verzamelde

watermonsters.

Dr. Koorders heeft nog geen gevolg kunnen geven aan

zijn voornemen om op een nieuwen tocht over het hoogland

verschillende aanvullingen te verzamelen, maar zal daartoe

ongetwijfeld spoedig overgaan.
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Met de reproductie zijner teekeningen is reeds een aanvang

gemaakt.

.Do in hot bericht aan^« i Uoniliu''!»' lni lialiiiL! van het onder-

zoek van het Kawah-meer door Dr. Boebbma en verslaggever

kon niet plaats vinden, daar het onmogelijk bleek de nieuw

te uiaken instrumcnten tijdig gereed te krijgcn. Thans hopen

wij in April te kunnen gaan.

De topographische opneming is voor ongeveer de helft

gereed gekomen, maar zal langer duren dan geraamd was.

V66r het einde van 1918 zal zij niet gereed komen.

Dr. Bbaak is voor een groot deel gereed met zijn klima-

tologische bijdrage.

In Octol)er ging ons medelid der Vereeniging, de Heer

Bautels. naar den Idjen om vogels te verzamelen; van zijn

tocht teruggekomen kon hij van succesvol werken berichten.

Zelfs nieuwe vogelsoorten moch hij vinden.

De commissie niocht voorts in besten dank een gift ontvangen

van het Kon. Instituut van Taal-, Land- en Yolkenkunde

De medewerkiug van Staatsspoor en Paketvaart, die resp.

vrij reizen en reductie voor expeditie-ledcn en hun bagage

toestonden, zij hier met erkentelijkheid herdacht.

Hiennedo ben ik gekomen aan het slot van mijn verslag,

hetwelk den indrnk op U moge gemaakt hebben, dat de

vereeniiring steeds streoft om mecr en meer aan haar doel

te Iteantwoorden.

W. van Bemmei.en.



De regenvorming door opstuwing in Sumatra

tijdens bohorokdagen

Dr. C. B R A A K

Het meest sprekende geval van opstuwiiur van den moesson-

wiud tegen het gebergte, dat in den Archipel bekend is, doet

zich voor aan Sumatra's westkust in de maanden, dat bezuiden

den evenaar de ZO mocsson waait.

Bij het nagaan van de werkingen. die doze opstuu ing ten

gevolge heefr, is natuurlijk hoofdzaak do vraag.hoe doregcnval

zich gedraagt, en dit is ook, dank zij het groote aantal

waarnemingestations, het element, dat zich het best voor een

onderzoek leeut. Het is te verwachten, dat de ueerslag aan de

windzijde van het gebergte vooral zal stijgen wanneer een

voortgaande opstijgondo beweging van de lucht plaats vindt

uitgoko/en, waarop in Deli de bohorokwind (zie Deel 77,

p. 187) heeft gewaaid en is de rcgenval, die op die dagon

is afgetapt, vergelrken met de overeenkomstige maand-

gemiddelden.

Omdat de regcn 's morgens wordt gemeten en wordt inge-

schrevcn op den dag van aftapping, is derlialve met een

bepaalden bohorokdag de regen in verband gebracht, die

grootendeels den vorigen dag is gevallen.

Voor een aantal regonstations zijn tie afwijkingen van het

maandgomiddoldo in de volgendo tabel sanuMigosteld, zoowel

afzonderlijk voor de jaren 1901— 1908 en 1909—1916 als voor.



Afwijkingen van de maandgemiddelden van den dagelijkschenregenval in millimeters.

som van per regenval

6bohorok-jbohorokdag.| per dag

dagen. I
- t m 1016

Painan

Padang

Rondeng (Sinkel) . (•).

Poeloe Bodjo. . . . (*.)

Kota Radja

Padang Pandjang . .

Kota Baharoe. . . . (*)•

Balige (Lagoe boti) . (*).

Medan . .

Siboehoean (Goenoeng

Toewa) . . .

Bangkinang
• .

Bangko

Djambi

Lahat. .

(*) Voor deze stations zijn de waarnemingen niet volledig, het aantal dagen isdaaromvoor

1901— 1908, 1909—1916 en 1901—1916 niet voor alle resp. 155, 131 en 286, maar voor 1901— 1908
:

Rondeng 88, Poeloe Bodjo 127, Kota Baharoe 84, Balige 107, Bangkinang 127, Bangko 84, Djambi

130. 1909-1916: Bangkinang 154, Bangko 150. 1901-1916: Rondeng 243, Poelo Bodjo 282,

Kota Baharoe 239, Balige 262, Bangkinang 281, Bangko 234 en Djambi 285.
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de geheele periode 1901—1916 ')• De eerste 3 kolommen

bevatten de sommen voor alle bohorokdagen, de voorlaatste

kolom de afwijking per bohorokdag; in de laatsteis ter verge-

lijking de gemiddelde (van af de stichting v/h station t/m 1916)

regenval per dag in de maauden Mei— September vermeld.

Waar twee stationsnamen vermeld zijn, staat tusschen

haakjes het nabijgelegen oude station, waarvan de waar-

nemingen gestaakt ziju.

Voor een viertal stations aan de westkust, I'adang, Ajerbangis,

Rondeng en Meulaboh, is de positieve afwijking zeer belangrijk

en bereikt 50% en meer van den gemiddelden val. Merkwaardig

is het, dat de opstuwing zich tot de meer dan 100 km. uit

den wal liggende stations Poeloc Bodjo en Goenoeng Sitoli

nog duidelijk doet gevoelen. Het feit, dat blijkbaar de

opstijgende beweging over zulk ecu breede strook plaats

vindt, maakt het begrijpelijk waarom, niettegenstaande op de

Sumatraansche hoogvlakte vaak sterke winden heerschen, de

horizontale beweging van de lucht aan het zceoppervlak op

de westkust toch zoo gering kan zijn: op grooten afstand

van de kust heeft het transport reeds gedeeltelijk in de

hoogere lagen plaats en dit zal naarmate men het gebergte

nadert in steeds sterker mate het geval zijn.

Het lage cijfer van Benkoelen wordt begrijpelijk als men

bedeukt, dat de moesson hier nog weinig neiging heeft om van

zijne NW lijke richting af te wijken. Opvallend zijn echter

de lage cijfers van Painan en Sibolga, die zelfs in de eerste

en laatste helft der waarnemingsrecks verschillend teekcn

hebben. Het ligt voor de hand dit too te schrijven aan de

orografische ligging, althans voor Painan, dat ook naar het

N door bergen is ingesloten, waardoor het overstroomen van

den moesson zal worden belet. Te Kota Radja nadert men

*) Juli 1911, 1912 en 1914 en Augustus 1912 zijn niet opgenomen
omdat in die mnanden op het meerendeel der dagen bohorok heef

gewaaid, zoodat de afwijkingen van het maandgemiddelde hunnt

beteekeiiis verliezen.



reeds het gebied waar de wind zijn droog karakter aanneemt
;

tie volirende 7 stations geven zoowel in de eersten als in de

tweeden kolorn negatieve afwijkingen. De grootste negatieve

afwijking (50% en meer van den getniddelden val) hebben

Medan en Siboehoean (in Padang Law as), de nicest bekende

f'"'lniia'liieden, to Bangkinang neomt hef frdineffeci hlijkhaar

reeda af om verder naar het /nidoosten (Bangko, Djambi,

Lahat) onraerkbaar te worden. Do lioogvlakte stations Fort

de Kock en Balige blijken ook een te kort aan regen te

hebben tijdens den bohorok; hierbij kan zoowel het fdhmd't'ert

ecu rol spelen, als de invloed van den doorstaanden wind, die

de locale buienvorniing belet. Aan den laatstcn invloed moot

waai'sc.hijnliik ook het onvorwachtc negatieve cijfer van Padang

Pandjang toegeschreven worden; het vreemde is n.l. hier,

dat het terrain nog stijgt in de richting het binnenland in,

zoodat men veeleer overvloedige regenvorming dour opstmving

Tndien het stuwingseffect indcrdaad overwegend was, zou

het zich ook te Kota Baharoe inoeten doen gevoelon. dat

op het hoogste punt van het zadel tnsschen den Singsralang

en dan Merapi is gelcgen en dat men van Padang Pamljang

stijgr, De afwijkingen van Padanir Pand.jang alleen zou men

no- toevalliir kannon Doemen. N.i echter Kota Baharoe



Over een Sitnulium-larve uit een bergstroom

van den Goenoeng Pangerango. (With an

English summary andexplanation ofthefigures.)

DOOR

Dr. A. L. J. SUNIER.

In 1916 en 1917 had ik, beide malen in de maand Mei,

net voorrecht mijn vacautie te kunnen doorbrengen te Pasir

Datar, op de Z.W. helling- van den Pangerango, als gast

van onzen bekenden ornitholoog M. E. G. Bartels. Een van

mijn grootste genoegens in het althans voor den Bataviaan

vemikkelijke kliiuaat van dit op ongeveer 1000 M. hoogte

irelogen aardsche paradijs, bestond in het badon in een

bruisenden bergstroom. die den naam Tji Heulang draagt.

Reeds in 1916 vonden mijn vriend Dr. K. W. Dammbbman
en ik aldaar veelvnldig de van een vangnet voorziene

Hi/ilrnp^chiden-lnrvenkokerSf welke Edw. Jacobson en Docters

van Leeitwen reeds vroeger in een bergbeek van den

Oengaran bij Semarang aantroffen. l

)
2
)

3
)

Door Trickoptera-\&rven vervaardigde vangnetten werden

reeds in 187H bescbreven door F. Mrllbb 4
), die ze in

<\m.uuxA gevonden bad. terwijl ze ook uit Noobd-Ajcbrika,

Mulubb vermeldt. dat hij zijn Braziliaansche vangnetten

nooit aan den ondcrkant, niaar steeds aan de bovenzijde der

steenen aantrof. De vangnetten, die wij in de Tji Heitlang

vonden, waren nu eons aan den boven-, dan weer aan den

onder-, of ook wel aan den zijkant der steenen bovostigd,

') 2
)

3
) Deze cijfers verwijzen naar het achterstaande lijstje van

geraadpleegde literatuur.
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raaar steeds op plaatsen, waar zich een sterke waterstroom

langs de vrije oppervlakte van den steen bewoog, terwijl do

opening van het net altijd recht tegon den stroom in goriclit

richting gestelde rij van vangnetten aan, wier zijden dan

Naast doze en andere Trichoptmhhrvm, vonden wij ook

veelvuldig de typische aan de bnikzijde van een zestal

znigschijven voorziene Bl?pharoceriden-\&rven (Curupira't),

ventrale lichaamszijde, in verband met h'unne levenswijze

aan de gladdo oppervlakte van steenblokken in snelstroomond

water, op de bekende merkwaardige wijze afgeplat zijn. Later

ting vertoont, zij het dan ook in inindere mate.

een steenblo

ischoot en o\

chte oppervl



de ventrale zijde van het vooreinde van het lichaam gebracht

te worden naar de plaats, waar dit laatste zich aan

den Bteen vastgehecht had. Het dier stond dan dus een

koi't oogenblik in een boog, ongeveer zooals een zich voort-

bewogende Geometriden-n\\)s dat doet. Dadelijk daarop liet

het vooreinde van het lichaam den steen dan echter weer

los, zoodat het lichaam door dm sterken atroom weer plotseling

en als het ware met een ruk gestrekt werd, waardoor het

zijn cersten stand weer aannam.

Ik verzamelde een aantal van deze larven, waarbij mij

bleek, dat zij groote hoeveelheden spinsel knnnen produceeren.

Door het taaie, draderige spinsel itleven de dieren aan elkaar

en aan het pincet hangen, zoodat het eenige nioeite kostte

ze veilig en wel in een buisje met formol onder dak te

Toen ik later, na mijn terugkomst te Batavia, gelegentaeid

had mijn larven nader te l)ekijken, bleek al dadelijk, dat deze

dieren in hnn lichaamsbouw een aantal hoogstmerkwaardige

aaupassingen aan het leven in snelstroomend water vertoonen.

Ondertusschen wist ik niet, of deze larven reeds bekend

waren en zoo ja, wat er dan van hen bekend was. Op het

eerste gezicht was slechts dnidelijk, dat ik met een sterk

gespocialiseerde eucephale Dipteron-\&rte te doen had.

Toevallig krecg ik echter jnist in die dagen bezoek van onzen

entomoloog Dr. W. Rohpke, die de dieren dadelijk als Simulinm-

larven herkende en die voorts zoo vriendelijk was mij aan

een paar Amerikaansche pnblicatie's over S/mnliam te helpen.

De draad, die ik aldus in handen kreeg, stelde mij in staat

nog een weinig andere hier in Indie aanwezige literatuur

ever Shnulium bijeen te brengen. Wat hier te krijgeu was

vormt echter slechts een zeer klein gedeelte van de bestaande,

vrij omvangrijke literatuur over Simulium. Toch kreeg ik

uit de weinige literatuur, die ik bijeen kon brengen en waar-

onder, zooals men zal zien, een enkele zeer recente publicatie

voorkomt, den indruk, dat het wel zin had, om hetgeen ik

aan mijn Similium-lnrven heb kunnen waarnemen op papier



te zetten en met enkele opgaven uit ii

literatuur te vergelijken.

Een beschrijving van hctgeen do bes

makkelijkst geven aan do hand van aebt

iiilandsehen teekenaar Mokstafa vervaai

zijn het ougepaarde ventroniediane pootv

aan het liehaam, de /uuderlingo, in dit j.

waaiervormige organen op den kop en 1

zijde verdikte aualc uiteinde van het

uiteinde verloont in t'ignnr 1 verder niets

figuur 2, die goteokend werd naar eon 1

lichaainsuiteinde uitgestulpt had, kan n

zijde duidelijk de rectale kieuwen, die hi

half tracheeeu-kieuwen schijnen te zijn i

hechtorgaan waaniemen. (Men vergelijki

vertoont, zooals ook op figuur 4 wel te zien is. duidelijk

gedaante van een aan het distale uiteinde ingestulpten hau

schoenvinger. Het caudale hechtorgaan heeft in princi

bouw, slechts is het breeder ot wild akki

minder diep dan het

Men bob zich kunnen



deze hdchtor-i-aiK'ii tow.'o-uobraolit word door sam.-ntrekkiiig

van do aan do binnon/ijdo van hot distalo uiteinde van hot

druk dor lichaamsvloeistof.

Hoc in werkelijkheid do hechtorganen in- on nitgestulpt

worden, hob ik niet nagogaan, dat zij in- en nitgestulpt kimnon

worden blijkt editor met zekcrheid niet alleen nil hun bouw,

maar ook nit het feit, dat do hechtorganen dor verschillende

Hierboven word roods vonnold, hoe mij gebleken was, dat

do lovondo larvon -route hoeveolheden spinsel produceeren

kiinnon. Bij hot praopareoron onder het biuoculair microscoop

block dan ook, dat twee groote geelgroene spinklioren over

do gehecle lengte van het lichaam ter weerszijden van den

hall Bchematisctae figuur 5, die geteekond werd naar eon

larve, waarbij ik don goheelon dorsaal van do liypopharynx

en onderlip gelegen kop met do overige monddoelen en do

dorsale lieliaamshelft met den darm had weggepraepareerd,

vertoont het voorste gedeelte van deze beide spinklioren en

hun uitmonden in do liypopharynx. Ken bandvormig stuk

verhar.l spinsel, dat nit do vcntralc zijde van de liypopharynx

to voorschijn troedt, steekt naar voren nit, Velo van mi.jn

gooonserveerde larvon vortoonen eon dergelijk aanhangsel van

plaatson van hot lichaam van ouzo gooonserveerde Simidittm-

larven kan men geregeld grootere of kleinere hoeveelheden

verhard spinsel aantrcffen, n.l. aan de beide hechtorganen.

Hierdoor wordt m.i. meteen duidelijk op welko wijzeonze

Simulium-liirven zichzelve in het snelstroomonde water van

hun woonplaats vastleggen Van het nit de hypopharynx

in ovorvloedige hoeveelheden to voorschijn tredende spinsel

voor de hechtorganen gesponnen. In dit vlokje spinsel wordt



dan het hechtorgaan door aandrukkcn en daarna niistnlpen

Keeren wij thans con oogenblik terng tot do luerboven

beschreven, door mij waargonomen bewogingen der Simnlinm-

larven. De dieren zatcn eerst met het candale he<'lit<>r<:aan

aan deu steeu vast, de kop benedonstroonis mi i<-ht. Wanneer

zij dan het vooreinde van het lichaam ook tegen do oppen lakte

van den steen brengen, inakcn zij ongotwijfeld aan de opper-

vlakte van den steen eon hoeveelheid spinsel vast, waarin

dan het voorste hechtorgaan vorankerd kan warden. Daarna

laat het caudale hechtorgaan (door instnlpiii") los en wordt,

op het oogenblik dat hot dier den Geonidridoi-Yu^-Mixml

aanneemt, vlng in hetzelfde vlokje spinsel verankerd, waarin

het voorste hechtorgaan reeds vastzit. Dit laatste laat dan

weer los, waardoor het dier op de liierboven besehrevon

wijze opnieuw zijn oorspronkelijken stand inneemt.

In de Tji Heulang zag ik mijn SimuUumAtfcn zich op

deze wijze nitsluitend van boven- naar benedenstrooms ver-

plaatsen. Of de larven in staat zijn zieh op de eon of andere

wijze tegen eon sterken stroom in te verplaatsen, is mij niet

bekend. Heel waarsehijnlijk lijkt mij zulks cchter niet.

Mettertijd hoop ik nog eens gelegenheid te hebben het

verankerd zijn van de hechtorgauen in een van te voren

aan de oppenlakte van con steen vastgesponnen spiiiselvlokjo

bij het levende dier en in de vrije natiuir te constateeren.

Ook zonder dat ben ik eehter voorloopig ten voile overtnigd.

In hi>fe grootste godItMdr.

Simnlimn, die ik bema. •htig

leggen (>n het zich voo rtbe\

mende \\

In he

Lkfroy

t bekcnde #erl

en Bowlri 6
j

e of t

; Ini

passage' s: ..The larva<5 ar.

of life, having a sucke r at



segment The larva can spin threads which help to

protect it from being carried away by the rushing water. ..."

Zeer volledig is dive voorstclling zekor niet en voor zoover

ik tusschen tie regels door kan lezen, heeft de schrijver ook

niet precies geweten, hoe de zaak eigenlijk in elkaar zit. Het

woord „sucker" is vrijwel misplaatst en van het voorste

hechtorgaan aan de „footlike process" wordt in het geheel niet

gesproken. Ook hot nauwe vorband lussclicn spinsel en bouvv

te zijn. Dit laatstc gehlt ook voor de publicatie van Mk.nkkt 7
)

over I»k kitckphale M vug klak v Ku. Daarin wordt nl. slechts

opgemerkt ( pag. 46*), hoe de larven met hun caudale hecht-

apparaat vastzitten op bladeren van Potamo,jeion en hoc zij

zich met behulp van hun „zuigvoet" kunncn voortbewegen.

In een literatuur-referaat over Sand-flies van K. Fiuk-

dkhichs 8
) worden de beide hechtorganen slechts even

genoemd en wordt voorts slechts opgemerkt hoe de larven

zich als Geo)uefri(h'it-r\i\>>en kunnen voortbewegen.

In het Handbuchdkr Tkopknkuankheiten van Mknsk '')

haben am lvdrperende cine Haftschcibe entwickelt"

en verderop: „Auf der Bauehflaehe des ersten Thoraxringes

befindet sich ein hakentragender Fiisstummel".

Het eenige artikel, waarin een vrijwel joists voorstclling

te vinden is van de wijze waarop Simnlmm-larvvn zich in

her snelstroomende water vasthechten, is van de hand van

J. R. Mali.oci '«). Hierin komt nl. de volgeude passage

voor: „At the anal end is a sucker-like disk, around the

margin of which are arranged concentric circles of minute

hooks similar to those at the apex of the proleg. It is by

means of this anal process that the larva attaches itself

to the silk threads which it spins on the surface of rocks

or plants in the bed of the stream." Deze voorstclling

komt geheel met de bierboveu door mij gegevene overeen.



Even voor de zoo juist gecitcerde passage zegt Malloch
ccbter over de voortbeweging der larven: „On the ventral

surface of the first segment is an elongated, rounded, and

slightly conical prolog, the apex of which is furnished with a

number of rows of hooks. This prolog is used by the larva in

its movements from place to place in much the same manner
as the larva of the Geometridae use the legs on their anterior

segments, and their method of progression is somewhat

similar to the wellkuown „Ioopers" of this family of moths."

Hierbij over het spinsel geen woord. De vraag is dus, of

het Malloch duidelijk was, dat ook voor de vasthechting

van het voorste hechtorgaan eon van te voren aan het

substraat vastgespounen vlokje spinsel onmisbaar is. Malloch
noemt nog een publicatic van Johannsen (Bui. 68 N.-Y. State

Museum, 1903, pp. 345—350), waariu een vollediger beschrij-

ving van de larve met beschouwingen over het gebruik

der diverse organen te vinden zou zijn. Doze publicatie

hob ik echter niet in handen kunnen krijgen. Wei ontving

ik kort geleden van Dr. W. Roei-ke nog een andere, zeer

recente Amerikaausche publicatie over Simulium van de

hand van Arthur W. Jobbins-Pomeroy. 11
) En nu is het

merkwaardig, dat in dit werkje, aan den schrijver waarvan

de genoemde publication van Johannsen en Malloch toch

zekcr bekeud zijn, met geen enkel woord gewag gemaakt

wordt van het nauwe verband dat bcstaat tusschen d> bouw

en functie der hechtorgauen aan den eenen en de beteekenis

der spiukliereu aan den auderen kant. Toch wordt over het

spinsel gesprokeu, waar op pagiua 21 vermeld wordt, hoe de

larve zich aan een van to voren aan een vast voorwerp

bevestigde spiudraad door den stroom laat meevoeren om een

gunstige standplaats uit te zoeken.

Xadat Jobbins-Pomeroy de beide door hem „ suckerlike

organ" en „suckerlike disk" genoemde hechtorganen beschre-

ven heeft, zegt hij eenvoudig, dat deze hechtorganen de

larve dienen om zich vast te zetten. Van de rol, die het

spinsel daarbij speelt, geen woord. En verderop heet het

LXXVIII '
3k.
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over de voortbeweging: The method of locomotion in still*)

water is similar to that of Geometrid-larvaQ. By looping the

body, they bring the anal extremety forward beside the

proleg, which is then released on the caudal sucker *) again

obtaining a firm hold". Ook hierbij over de rol door het

spinsel gespeeld geen enkel woord. De door mij cursief

jredrukte woorden doen zelfs vermoeden, dat do betcekenis

van het spinsel voor deze wijze van zich voortbewegcn van

de larve den schrijvcr onbekend was. Daarom wil ik er

nog eens den nadruk op leggen, dat m.i. de bouw van de

hechtorganen een gebruik van deze orgauen zonder bchulp

van het spinsel ook in stil water ten eenenmale uitsluit.

Dat overigens de hier bosproken wijze van zich voortbewegcn

ook in zeer snel stroomend water door de larve toegepast

wordt, kon ik in de Tji Heulang constateeren, tcrwijl het

mij voorts tamelijk onwaarschijnlijk voorkomt, dat Sunid'ntm-

larven ooit in werkelijk stil water zouden zijn aangetroffen.

Op dit laatste punt moet ik trouwens hieronder nog even

terugkomen.

Een tweede complex van organen, wier speciale bouw

duidelijk wijst op een merkwaardige aanpassing aan hot leven

der Simulium-laLrven in zeer snelstroomend bergwatcr, wordt

gevormd door de waaiervormige organen en de monddeelen.

Figuur 6 vertoont ons den kop van een mijner Simulium-

larven^ gezien van de dorsale zijde. Vlak voor de aanhechtings-

plaats der antenncn ziet men de voetstukken der waaiervormige

organen uit den kop ontspringen. Deze voetstukken kunncn

benedenwaarts in tweeen gevouwon worden. Door de

oeaigBziaa doorzichtigo voetstukken heen ziet men in figuur

6 de bcide mandibels doorschemeren. Behalve de groote

waaicr, ontspringt uit hot voetstuk en wel van uit den achter-

onderkant, nog een tweede, veel kleiner waaiertjc. dat op

figuur 7, waarop de kop gezien van de ventrale zijde is

weergegeven, nog beter uitkomt dan op figuur 6.

De ursieveenng is van mij.
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Dit kleine, tweede waaiertje heb ik ncrgens vermeld

gevondcn. Ook komt het niet voor op de tcekeningen van

Simulinm-Urvan uit andere streken, welkc ik onder oogen

kreeg. Misschien dat later dit kenmerk systematische waarde

blijkt te bezitten.

De stralen, die hcfc waaicrvormige orgaan samenstellen,

vertoonon bij sterkc vcrgrooting aan een kant een groot

aautal dicht opoenstaande, zeer fijne, haarvormige, vrijwel

loodrecht op de lengteas van den straal gestelde dwarsuitsreek-

seltjes, zooals in figuur 8 is aangegeven. De lengte van deze

dwarsnitsteeksels is ongeveor 15—20 ,u., de afstand, waarop zij

van elkaar staan, is niet grooter dan V/ 2
,u. Ook de stralen

van hot kleine waaiertje dragon dergelijke dwarsuitsteeksels.

Do monddeelen vindt men weergegeven in de eenigszins

scliomatische figuur 7. Duidelijk zichtbaar zijn de groote

sterk behaarde mandibels en de eveneens sterk behaarde

maxillen met him vingervormige palpen. Ook van de niet

minder sterk behaarde bovenlip is in figuur 7 nog een klein

gedeelte te zien, dat achter de maxillen uitsteekt. Ventroeaudaal

van do genoerndo monddeelen ligiren nog do liypopharynx en

do onderlip. Ook aan doze monddeelen en wel voor zoover

ik kan nagaan speciaal aan de hypoplmrynx konen een groot

aantal borstclharon voor. Hierboven werd reeds opgemcrkt,

hoe in de hypopharynx de beide spinklieren uitinonden

(cf. Meinert 7) pag. 459).

Do figuren 9 en 10 werden geteekend naar een larvenkop,

dien ik onder hot binoculair microscoop in tweeen geprae-

pareerd had. Figuur 9 vertoont de linker voorhelft van

den kop met linker waaier, bovenlip, linker mandibel en

linker maxil, figuur 10 de rechter achterhelft met reenter

waaier, rechter mandibel, rechter maxil, hypopharynx en

onderlip. Zooals duidelijk te z
r en is, vormt de bovenlip

een groote, vlakke borstel. Maar ook de mandibels, de

maxillen en de hypopharynx vormen borstels, die alle met

hun borstelvlak naar de in hun midden gelegen mondopening

gericht zijn.



Uit het bovenstaande valt m.i. de bcteekeiiis of functie

van de waaiervoruiige organen en van de mouddeelen der

SttnuHum-larven reeds met vrij groote zekerheid af teleiden.

De waaiervormigo organen vormen, wanneer zij uitgespreid

zijn, waarbij de larve, de kop benedenstrooms gericht, zich

met het caudale hechtorgaau vastgezet heeft, twee ongeveer

halfbolvormige zeven, die met nun concaviteit tegen den

waterstroom in gericht zijn. Het zevende oppervlak, dat

gevormd wordt door do stralen en de loodrecht daarop staande

dwarsuitsteeksels, laat wel het water door, maar niet de

fijne partikeltjes, zooals organische detritus of micro-

organismen, die door het water meegevoerd wordeu.

Heeft zich een zekere hoeveelheid van dit materiaal, dat

wel tusschen de fijne dwarsuitsteeksels zal blijven hang-en,

in de uitgespreide waaiervormige organen verzameld, dan

worden deze laatste vermoedelijk dichtgevouwcu en naar de

moudopening gebracht, alwaar het voedsel door de als

borstels werkende monddeelen naar binnen gewerkt wordt.

De juistheid van deze iuterpretatie wordt m.i. door de

volgende feiten bewezeu.

In de cerste plaats bleck mij bij het onderzoek van den

darminhoud vau mijn larven, dat deze vooral bestond uit fijne

plantaardigc detritus, zooals stukjcs opperhuid met stomata,

groepjes trachoiden, stukjes parenchym, fijne xyleemvaten

enz. en voorts ook uit een aantal kleine Diatomee< ;n, waar-

onder vooral Navkuloideae. Men denke hicrbij nict aan

plankton, de Diatomeeen, die ik in den darminhoud aantrof

waren bodemvormen, die dus vermoedelijk van huu substraat

zijn losgeraakt en door den stroom meegevoerd.

Voorts vond ik in den darminhoud nog ecu klein stukje

van het cuticulaire huidskelet van eon Bryozoen-kolomQ en

de bijna onherkenbare resten van een zeer kleine Arthropode,

waarin ik het telson van een kleine Cladoceer mecn te

herkennen.

Het voedsel van onze Simulium-lArven bestaat dus uit

allerlei fijne partikeltjes, die door den stroom meegevoerd
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en door het zeefapparaat der waaiervormige organen vast-

gehouden kunnen worden. *).

In de tweede plaats vond ik onder mijn gecouserveerde

larven een exemplaar, waarvan de kop, gezien van de ventralo

zijde, het beeld vertoont, dat weergegeven is in figuur 11.

Men ziet hoe de distale uiteindon der opgevouwcn waaier-

vormige organen tot in de mondopening gebracht zijn, terwijl

men de maudibels als het ware hun borstelwerk ziet vcrrichten.

Dat de maxillen aan dit borstelen kunnen mecdoen, is duukt

mij duidelijk. De groote borstel van de bovenlip en die van

de hypopharynx zullen blijkbaar hun work doen, wanneer

de waaiers weer nam- buiten getrokken worden. Dat het,

gezien de bouw en de onderlingc ligging der betrokken organen,

denkbaar is, dat de larve dit borstelwerk verricht zonder dat

daarbij een noemenswaardig gedeelte van de tusschen de

waaierstralen vcrzamelde vocdselpartikeltjes weer door den

stroom meegevoerd wordt, zalwelniemandwillentegenspreken.

Nog moet ik er even op wijzen, hoe in het stadium van

figuur 11 het voetstuk van de linkerwaaier wel, dat van de

rechterwaaier daarentegen niet dichtgevouwen is.

De rol, welke door het kleine waaiertje gespeeld wordt,

is mij zonder meer niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor do

vingervormige maxillair-palpen. Dat deze palpen ook hier

zintuigdragers zijn, behoeft wel niet betwijfeld te worden,

gezien vooral ook het feit, dat men dezelfde kegelvormige

zintuig-lichaampjes aan de antennen en aan de palpen

terugvindt "). De vraag blijft echter, of eenig enzooja, welk

verband bestaat tusschen de typische vingervormige gedaante

van deze palpen en hun functie.

*) De lezer zal misschien denken, dat in de figuren 6, 7, 9 en 10

deze kleine voedselpartikeltjes tusschen de proximale uiteinden der

stralen van de waaiers door puntjes zijn weergegeven. De teekenaar

heeft hiermede echter slechts willen aangeven, dat daar ter plaatse

de waaiers, bij zwakke vergrooting door den microscoop bezien,don-

kerder lijken, dan in het distale gedeelte, hetwelk in verband staat met

het feit, dat de proximale gedeelten der spangen vrij sterk in e'en vlak

verbreed zijn.
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In de weiaige hicr verkrijgbare literatuur trof ik ook

betreffende het bemachtigen van voedsel, of m.a.w. aangaande

de functie der waaiervormige organen en der monddeclen

van de Simulium-lzrven slechts onjuiste of ten minste

onvolled'ge gegevens aan.

In het handboek van Maxwell -Lefroy 6
) vindt men de

volgende passage: „The larvae are curiously adapted for

their mode of life, having. . . .large brushlike mouthparts,

whose motion sweeps into the mouth the microscopic water-

plants on which the creature feeds." De schrijver is er hier

blijkbaar geheel naast. In de eerste plaats behooren de

waaiervormige organen toch zeker niet tot de monddeelen,

in de tweede plaats zou voor een in snelstroomend water

levend dier een rotatorisch orgaan niet den minsten zin

hebben.

Toch vond ik deze opvatting van de waaiers als wervel-

organen bijna o\ eral terug. Zoo b.v. bij Meinert, 7
) die niet

alleen in de Deensche tekst de waaiers in morphologisch opzicht

homologiseert met de „welbekende wervelorgancn" van Cuhx-

en Anojilieles-lai'veii, maar die bovendien in het Fransche resume

zegt: „A l'aide de ses organes rotatoires fortement developpes,

la larve fait tournoyer l'eau environnante pour s'emparer des

substances organiques qui peuvcnt s'y trouver."

Evenzoo Mense in het Handp.i th derTropenkrankheiten:

„Durch zwei fiichertVinnige Strmlclapparatc fiihrt die Larve

ihie Xahruug den wohlentwickelten Mundwerkzeugen

entgegen".

Men bedenke hierbij, dat al deze auteurs het er over eens

zijn, dat de SimidmmA'drwQn slechts in „quickly running

water", „dans les eaux courantes
1

', „in tlieszcndem, oft sogar

noch in stark stromendem Wasser" voorkomen, alwaar, zooals

ik reeds opmerkte, een rotatorisch- of wervel-orgaan niet

den minsten zin zou hebben.

Ook Friederichs 8
) spreekt van „den gefiederten Strudel-

apparat am Kopfe." Malloch w
) drukt zich voorzichtiger uit

na merkt op dat: The function of these fans seems to be



that of guiding food into the mouth cavit}r
, moving on an

articulated stalk and meeting, when brought forward closed,

over the mouthopening."

Ten slotte komt Jobbins-Pomeroy hot dichtst bij de waarheid,

waar hij zegt: The fans acting as strainers catch the

microorganisms on which the larvae feed and sweep them

into the mouth." Slechts tegen de laatste zes woorden neb

ik bezwaar. M.i. laat de bouw van de waaiers en van de als

borstels ontwikkclde monddeelen geen andere interpretatie

toe, dan de door mij gegevene, n.l. dat de kleine voedsel-

partikeltjes, die tusschen de waaierstralen methun fijneuitsteek-

seltjes zijn blijven hangen door de monddeelen van uit de

dichtgevouwen waaiers de mondopening ingeborsteld wordeu.

De opgaven, welke ik voud betreffende hot voedsel der

8imulium-\&Tven, kloppen over het algemeen goed met miju

eigen waarnemingen. Men is het or over eens, dat de dieren

zich uitsluitencl met zoer kleine partikeltjes voeden, terwijl

door de verschillcnde aineurs organische detritus, Diutomee'rn

en andere kleine Ahjen, Protozoen en zeer kleine Crutt<treei :n,

in het kort en zooals ik hiervoor reeds opmcrkte, allerlei

door den stroom meegevoerd fijn dood of levcnd organisch

materiaal als voedsel genoemd wordt.

Voor zoover ik wcet warcn tot nu toe 8hnitliu)>h]nrYvn

op Java nog niet gevonden. Wei werden de imagines eerst

van Sen en later van nog vijf andere soorten door Edw.

Jacobson in de bergstreken van Java verzameld en door de

Meyere ,2
) '3) '<*) beschreven.

Vermeldenswaard is, dat door Jacobson imagines van drie

van deze zes soorten aangetroffen werden op den Goexoexg

Gedeh, die zooals bekend is met den Goexoexg Pa\<;erax<;o,

in eenbergbeok waarvan ik mijn larven vond, een massiefvormt.

Ook onder de door Koxixgsberger ,5
) in de tusschen 1500

en 2000 M. hoogte gelegen bergwouden van den Goenoeng

Gedeh verzamelde vertegenwoordigers van de detritus-fauna

kwamen een paar .S7>//"///o//-imagines voor.



On a Simulium-larva from a mountain-current

of the Gunung Pangerango.

(Summary.)

In May 1917 I found in one of tho mountain-currents of

the Gunung Pangerango, at a level of about 1000 M. ± 2000

larvae of a Simulium-species clinging- to a submerged stone

and covering together a surface of about 6 dM2.

From the movements of the living animals which I could

observe and from the structure and situation of the two

clinging-orgaus and of the spinning-glauds I conclude

that both clinging-organs are exclusively anchored in a lock

of silk-threads which are spun and fastened to the substratum

previously. Without the aid of the silk neither of the two

clinging-orgaus can functionate.

From the structure and the situation of the fans and the

mouthparts it is evident that the fans act as strainers

retaining all sorts of fine microscopic food particles which

are carried along by the current and the mouthparts as brushes

by whose action the fine food-particles are brushed from the

closed fans into the mouthcavity. The fans are certainly not

whirl- organs since the possession of a rotatory-organ by an

animal living in streaming or rather quickly running water

would have no sense at all.

The contents of the gut of the larvae consisted firstly of

fine vegetable detritus from higher plants, secondly of Diatoms

and thirdly of a piece of the ectocyst of a Bryozoiin-colony

and some few rests of a very little Arthropod.

As far as I know larvae of Simulium had not yet been

found in Java up till now. Only a few imagines of six

different species of Simulium were collected bij Edw. Jacobson

in the mountain-regions of Java and were afterwards described

by de Mbtbbi Koningsbebgkb too collected a few imagines

of Simulium in the mountain-forest of the Gunung Gedeh.
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Verklaring der figuren. Explanation of the figures.

6 = caudale hechtorgaan.

Caudale hechtorgaan; Vergr. ill5X

Voorste hechtorgaan van terzijde gezien ;

hypopharynx gezien van de dors

zijde, nadat alles, wat dorsaal hien

gelegen was, weggepraepareerd
Vergr. ± 58 X
a = hypopharynx.

Kop gezien

7. Kop gezien van de 1

Vergr. ± 35 '

c — linker maxil-palp.

d = borstel van de hypopharynx
e = onderlip.

f~ voorste hechtorgaan.

?= linker kleine waaiertje.

' = opvouwbaar voetstuk van de i

a = rectal-gills.

6= caudal clinging-organ.

Caudal clinging-organ; Magn.^ll

Anterior clinging-organ seen from a

The spinning-glands and their d(

ching in the hypopharynx seen

the dorsal side after all organs sit

dorsad of the parts drawn had

removed ; Magn. ± 58 X
a— hypopharynx.

b = spinning-glands.

Head seer

a = right

from the dorsal I

an-like organ.

b= right maxilla.

c s= left maxillary palpus.

d— brush of the hypopharynx.

/= anterior clinging-organ.

#=left little fan.

h = right antenna.

i pliable peduncle of the right



waaiervormige orgaan;

9. Linker helft van den kop gezien van de

ventrale zijde; Vergr ± 35 X

b — linker mandibel

c = linker maxil

d - linker maxilpalp

10. Rechter helft van denzelfden kop als die

waarnaar fig. 9 geteekend werd
,
gezien

van de ventrale zijde; Vergr. ± 35 X
a = onderlip

b = hypopharynx-borstel

.:U: T -palp

e = rechter mandibel

Kop met dichtgevi

organen gezien

Vergr. ± 40 X

Left half of the head se

ventral side; Magn.±35><

6 = left mandible.

c left maxilla.

cf= left maxillary palpus

a = labium.

b = brush of the hypophary

c -right maxilla.

d right maxillary palpus.

£> = right mandible.
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Bezoek aan den Rindjani

Dr. W. VAN BEMMELEN.

In September 1917 vond ik gelegenheid dezen nog zelden

bestegen berg en het kratermeer, de Segaro Anak, te bezoeken,

waarbij ik vergezeld werd door den sergeant-majoor W.
Clements. ')

Do geschiedenis der bezoeken van Europeanen word in

1912 door J. C. van Eerde medegedeeld 2
) ; sindsdien is,

zoover mij bekcnd, dc vulkaan enkel bestegen geworden

door de zeeofficieren Kayser en Termytelen.

Den 2 den September bereikten wij per as het tabaksetablis-

sement te Aikmoel en verder te voet den pasangraban te

Swela; men kan tot die plaats echter gemakkelijk per auto

komen. Den volgenden dag wandelden wij (in 7'/a uur)

over den Poesoek-pas (1635 m.) naar den pasanggraban te

Sembaloen-boembocng (jh 1180 mi. welkeu afstand ook te

paard kan afgelegd worden. Den derden dag kon eerst om
l<i

u iifgemarcheerd worden, daar slochts met veel moeito

dragcrs gevonden werdcn, tengevolge van de paardenrennen

in Midden-Lombok. waarheen ook het grootste deel der jongere

mannen van Sembalocn was getrokken. We waren ver-

plicht eeuige bagage achter te laten, waaronder de boussolc

tranche-montagne.

De Plawangan-rug (2690 m.) werd te 5 u30m p. bereikt en

daar gekampeerd.

') Een reisverliaal verscheen in October '17 in de Java-bode.
2
) J. C. VAN EERDE, het onderzoek van den Rindjani en zijne

omgeving. Tijdschr. v.h. K. Aardr. Genootschap. Dl. XXIX.



Den volgenden morgen (5 Sept.) was dc hemel vrij wel

wolkenloos; te 4u40m a. nam ik met den slingerthermometer

waar een luchttemperatuur van 9°.0 en bctrekkelijke vochtig-

heid van 27%.
Wij verlieten ons kamp te 5u 10m a. en kwamen binnen

hot uur zonder moeite op de Rindjani-graat. De wandeling

over die graat naar den top bood in den aanvang in het

gcheel geen bezwaren en vereischte hooger op in hoofdzaak

voorzichtigheid. Te 8u25m bereikte ik den kratcrrand en

kon een blik in den krater werpen. Om van dat punt naar

het ZW-waarts gelegen hoogste punt van den rand te gaan,

was het noodig eerst onder een naar rotskanteclcn op do

aschhelling te loopen en verder over de hier en daar uiterst

smalle graat te gaan. Ook hierbij was grootc voorziehtighoid

vereischt.

Het topje werd te 8u35m bereikt en daarop een omgevallen

stok gevonden, waarschijnlijk door den zeeofficier Kayser

geplaatst. De stok werd door mij weer opgezet en een

blik met onze namen en datum daarnaast geplaatst.

Met den slingerthermometer werd te 8u55m gemeten een

luchttemperatuur van 9°.9 en bctrekkelijke vochtigheid van

34%. De hemel was wolkenloos, tenvijl de wind oostelijk

en zeer zwak was.

Met een smalkalder-boussole werd de Pick van Bali in

N 98°W gepeild; daar het azimuth 85° is en de declinatie

2°E, bedraagt dus de locale magnetische storing 11°E.

Wijlen Dr. Elbert ') vond indertijd een vermecrdering

van de aardmagnetische inclinatie in het Rindjani-gebied

van 33° tot 38°, en maakte uit zijn talrijke metingen der

helling de gevolgtrekking, dat zich onder de Rindjani en

Seinbaloen-gebergten nog twee vlocibarc magma haarden

bevinden en dat het vulkanische magma onder den Rindjani

een negatieve en een positieve pool bezit, dus als een magneet

') Dr. J. Elbert, die Sunda-Expedition Frankfurl
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aantrekkend en afstootend op de aardmagnetische stroomingen

inwerkt (Vol. I, pg. 119). Hij ging hierbij uit van „de daad-

zaak, dat levende vulkanen hot aardmagnetisme beinvloeden".

Deze daadzaak is mij uit de aardmagnetische litterateur niot

bekend en de gevolgtrekkingen zijn geenszins voldoende

door zijn waarneiniugen aanuemelijk gemaakt, nog minder

bewezen.

Eenige peilingen werden verder op andere bergen verricht

en de volgende azimuths gevonden

:

Saigkareang Daja X 60° W
Baroedjari N 83 «/2 W
Sangkareang N 95 W
Kondo N 120 W
W-rand krater X 176 W

Ter beoordeeling van de op den top waargenomen tempe-

ratuur en vochtigheid, kan uitgegaan wordcn van de gemiddelde

Sep.tember-waarden op den Pangerango (3025 m) waarge-

nomen. Gevonden werd in:

September 1912 10°.4 en 68%
1913 11.6 „ 66

„ 1914 12.4 „ 51 (droge, zonnige maand).

Aannemende volgeus de registr. ballonwaarnemingen een

verticale temperatuur- en vochtigheids-gradient resp. van

0°.5 en 1.2% per 100 m zou de herleiding op 3795 m
bedragen 3°. 9 resp. 10%. Daar net weer op 3 op 4 September

zonnig en droog was, is er aauleiding van de temperatuur-

eii voclitiubeid van September 1914 uit te gaan, waarmee dan

gevonden wordt:

temperatuur 8°.5 en betrekkelijke vochtigheid 41°
,,

terwijl waargen. werd 9°. 9 „ „ ,.
34°

/0 .

De lucht op den top was dus warmer en droger dan

volgens den Pangerango te verwachten was.

De solfataren in den krater leverden ongeveer hetzelfde

beeld op, als volgens de photo in 1909 door wijlen Gkuxdler

genomen en in Elbebt's werk gereproduceerd, zooals mij

op den avond van dien dag bij beschouwing van die plaat, bleek.



Ook mij kwam, cvenals wijlen van Schaik en Grundler,

de kleur van den kraterbodem roodbruin voor. Elbert voud

die bij afdaling op dien bodem zelf, grauwgroenachtig. De

vochtigheidstoestand van den grond zal hierbij allicht een

rol spelen; tenminste door het roodbruin van den bodem

zag ik een lichtgekleurden oostwaartsgericbten drogen water-

loop, zooals vaak in vlakke kraterbodems voorkomt.

Wat de hoogte van den Rindjani-top aangaat, zoo werden

op den 5den Juni 1909 door Grundler vijf kookpunts-waar-

nemingen verricht, die de volgendc gcgcvens opleverdcn:

Span

atm. waterdamp.

Deze standen zijn al verbeterd voor de kleine hoogte

verschillen van de waarneuiingsplaats met den hoogsten top.

Ten einde de basiswaarde dcr luchtdrukking to vinden,

ben ik uitgegaan van de simultane waarden aan het Obscr-

vatorium waargenomen en heb die vermeerderd met 1.1 mm.
Deze waarde is als volgt afgeleid. De verschillen Koepang-

Batavia bedroegen voor Juni in 1912, '13, '14 en '15 resp.

1.9, 2.6, 2.6 en 2.2 mm., dus gemidd. 2.3 mm. Volgens de

isobaren-kaart van Dr. Braak (Observations made at Secon-

dary Stations, vol. I) is het verschil Batavia-Rindjani de

helft van het verschil Batavia-Koepang, en daarom op 1.1 mm
aangenomen. De basis-temperaturen en dampspanningen
zijn gelijk aan de Juni-gemiddelden voor Batavia aange-



De drie laatste hypsometer-bepalingcn samenvattende

vind ik dan:

Luchtdrukking. Temperatuur. Dampspanning.
Beneden. Boven. Beneden. Boven. Beneden. Bovei

1" a 758.9mm. 484.2 mm. 24o.2 5°.l 20.8mm. 5.2mn
1 a 758.5 „ 488.4 „ 23.5 10.1 20.2 , 6.5 „

JV2-9-10 a 758.9 „ 488.8 „ 25.9 11.1 20.4 „ 6.6 ,

en Meruit :

I Hoogte 3820 m. \

II „ 3773 m. i gem. 3795 m.

Ill „ 3792 m. )

Uit deze dric waarden blijkt, dat do onzekerhcid in do

hoogte bepaling op niet minder dan 10 in is te stellen en

dat hot dus nog niet uitgemaakt is, of do Eindjani lager is

dan de Piek van Kcrintji, wier hoogte trigometrisch op

3805 m bepaald is.

De afdaling naar het Plawangan-kamp duurde van 9u20m

tot 12 u20m , dus even lang als de beklinmiing.

In den namiddag word afgcdaald naar den ineerocver en

het kamp bij de uitlaat van den Koko-Poetih opgeslagen.

Het zigzag-pad langs den uiterst steilen wand van don

Plawangan is hicr en daar bezwaarlijk; de afdaling duurde

2 uren en 10 miuuten. Het regendo dien dag niet,

Den volgenden morgen was bij zonsopgaug de temperatuur

van het meenvater lo°.0C. Later op den dan word ongeveer

20° gemeten; de aanteekening hiervan ging editor verloren.

Als gemiddelde luchtteiupcratuur voor de drie termijnen 6 U
a,

2 U p en 8" p vond Elbbbt (83 April- 12 Juni 1909) eon

waarde van 14°.6. Hot meerwater is dus bedoidend warmer,

wat grootendcels aan de isolatie moet toegeschreven worden.

Bekend is, dat dergelijke meeren, vooral wanneer ze in

een bergketel liggen, eon hoogere temperatuur dan de lucht

hebben. Het verschil kan enkele graden Celcius bedragen.

Elbeht nam opborreling van wanne gasbellen waar; wij niet.

Een dertigtal dichtgesoldeerde petroleum-blikken en eenige

bamboe's waren opgevoerd geworden, teneinde een vlot te

LXXVIII 4k.



kunncn bouwen— tjomara-hout is zwaarder dan water en

das onbruikbaar, tcrwijl andor wildhont niet aanwezig is.

Dit vlot word dicn morgen vervaardigd en een proefvaart

oudernoinen, waarbij op 200 m ZW. van de monding der

Poetih-beek een diepte van 163 m werd gepeild.

Do nainiddag werd besteed aan een bezoek van de warme

bronneu in de bedding der Koko-Poetih. Daar de waterstand

van het weer vrij laag was, stroomde maar zeer weinig water

over de uitlaat en werd de beek in hoofdzaak door de

bronnen gevoed.

Do bronnen bevinden zich in twee Stages. De bovensto

is gelijk met den spiegel van het meer. In het eerste deel

van de beek, waar ze nit bet meer stroomt (de strooming

was tijdens mijn bezoek minimaal) borrelen op talrijke plaatscn

water en gassen op. De temperatuur van het water was

halfweg meeroever en eerste waterval 28°C; even boven dien

val 22°. Loodrecht op dat beck-gedeclte is een in twee

afdeelingen gescheiden kom, in de eerste was do tempera-

tuur 42°, in de verste 46°, terwijl water met 50° uit den

wand kwam. Een droge bedding voerde van die kommen
naar de eerstvolgende lager gelegeu rtage. zoodat het water

bij hoogen waterstand in twee vallen naar beneden gaat. T;it

den wand, bij den E-val, spoot een straal van 52°; in den

kom onder den val was gasborreling en een temperatuur

den W-val, kwamen bronnen met 50° en 49°, In een kom
onder dien val waren opborrelingen en tempcraturen

van 42° en 47°; in bronnen langs den zijwand van 23°

In een verbindiugsgedcelte tusschen de E- en W-kommen
stroomde water met 41° en 51° uit de rotsen. Verdcr zijn

op die etage twee beddingen, waarvan de westelijke droog

was. In de oostelijke was ook opborreling en word 49° en 47°

gemeten.

Een dubbelval voert het water naar een lagere etage;

onder de vallen had het water een temperatuur van 37°.
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Dien avond werd een basis van 64.4 meter aitgemeteu en

met de smalkalderboussole de afstand van de eerste, W van

het Poetihdal, in het meer uitstekendc kaap tot de eerste

tjemaraboom E van uitlaat op 603 meter bepaald.

Op den 7 den September werd om 3u30m a met het vlot

at'gevaren en gekoerst naar hot. midden tusschen bet Baroedjari-

scMoreiland en den W-rand van het meer.

Op 2 km ZW van den Baroedjari-top word een dieptc van

160 m gelood en ongeveer V2 km WZW van dat punt een

De uauwkeurige plaats kon niet bepaald worden, daar de

waarnemingen met de smalkalder-boussole te onnauwkeurig

bleken te zijn, bovendien een juiste kaart van do caldera

ontbreekt. De topographischo kaart van Lombok van l!»o.sen

00k, niettegenstaaude ziju motingen, de kaart van Ei,iu:ni zijn

onjuist. Uit metingen op mijn (klein formaat) photograiihische

opnemingen gedaan (verascoop Richaed) en peilingen met de

boussole verricht, kon ik voldoende gegevens verzamelen om
een jnistere schetskaart samen te stellen, waarin de loodings-

plaatsen aangegeven zijn en die bier gereproduceerd is.

Het bleek, dat de laatste loodingsplaats nog niet op het

midden tusschen sehieretland en W-rand lag. niaar ongeveer

800 in NE daarvan. De toeneming dor dieptc van 160 tot

215 doet daarom vermoeden, dat het meer daar dieptcn van

± 300 m bereikt.

Het was helaas onmogelijk mijn voornemen, om een reeks

loodingen van het schiereiland naar den West wand te doen,

uit te voeren, daar wij door den wind, die reeds te 6 u20m a

bij de laatste looding opzette, gegrepen en snel meegevoerd

werden. Al noordwaarts rooiende werdcu wij op den Westwand

gedreven en hadden daarna van 9U a tot 2 U
p noodig om

huiswaarts te keeren. Hierbij kon het vlot grootcndeels langs

de strandgedeelten getrokken en langs de rotswanden geduwd

worden. Tegen den, uit de Poctih-kloof waaienden wind,

op te roeien was volslagen onmogelijk en te wachten, tot do

wind zou zijn gaan liggen, werd door andere planuen verboden.
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Op den morgen van den 8sten September werd naar net

Baroedjari-schiereiland gerocid en na een vaartduur van 70

minuten geland in de baai naast den Noordwaarts uitge-

vloeidcn lavastroom, waar ook Elbert en Grundler aan

wal kwamen. Evenals door hen word tor beklinnning van den

Barocdjari den berg westwaarts omgetrokken en wel op

den rug van genoemden lavastroom.

De krater is naar het westen doorgebroken en een groote

lavastroom is daar uitgevloeid, die in den mantel een bedding

als een ravijn met vlakken bodem heeft achtergelaten.

De gevolgde rug gaat aan den rand van die bedding1 geleidelijk

in den vulkaanmantel over.

Tcrwijl Elbert en Grundler boven langs dicn rand naar

den noordelijkcn kraterrand klommen, wiens hoogte zij

hypsometrisch op 363 ra boven den meerspiegel bepaalden

stolon wij daar ondcr langs naar den kraterdrempel. Deze

weg bleek gevaarlijk door het onbetrouwbaar materiaal.

Over den drempel kwamen wij gemakkelijk in den krater,

wiens noordelijke en oostelijke binnenwand met blokken

overdekt waren. De zuidelijke wand is zcer steil en g-cdeel-

tclijk witgeel getint, voorts op tallooze plaatsen rookende.

Ook uit den oostelijkon wand stijgt op vele plaatsen rook.

Dicht onder den drempel is eon lu'lgvcle, rookende solfatare.

De bodem is eng- en g-edeeltelijk met blokken overdekt.

Op het hoog'ste punt van den zuidwand, dat ook het

liooirste punt van den geheelen kraterwal is, zagen wij een

stok staan, die daar door een onbekende is geplant.

Volgens mijn schetskaait liovimlt zich de Baroedjari juist

in het centrum dor Caldera.

De afdaling g-esehiedde lan-s den vlakken bodem van de

geul, welke weg- verre bleek to zijn to verkiozon boven dieu

langs haar rand. Over het lavaveld aan den voet bereikten wij

weer den eorstgevolgdon rug. Beklimming en afdaling-duurdeu

gclijkelijk andcrhalf uur.

Onder den Xoordwal van hot schicreiland vocren wij ver-

volgens in een uur naar do uitmonding van het dal tusschen
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den Baroedjari en Rindjani. Langs een drogen reaonw at.n-

loop, die een natuurlijko tjemara-laan vornit en om ecu

oostwaarts uitgcvloeiden lavastroom heenbnigt, kwamen wij

in het dal dat vermoedclijk nog ninuner door nienscheii

betreden was geworden.

Do dal-bodem bestaat gedeeltelijk uit de boddingen van

regenwaterloopen en ijl tjemara-bosch, gedeeltelijk nit een

paar lage heuvels, die met alang-alang bedekt zijn.

Funiarolcn zagen wij nergens. Evenmin konden wij de

rook van de fumarolen, die Elbert tusschen de oostelijke

lavavelden vond, ergons ontwaren.

De terugvaart ondcr den noordwal van het nicer duurde

twee uren. Den volgenden niorgen word de terugtocht

aanvaard; te voren word nog aan den oevcr, ongeveer 100

meter oostelijk van de Poetih-uitlaat, meerwater geschept.

Dr. H. W. Woudstra te Weltevreden analyseerde (lit water

en vond:

„l)roogrest (140 gr.) 2.0718 gr. per L
Gloeiverlies 0.4500 — — -
Si() 2 0.1832 — — —
Fe 2 3 A1 2 3 (hoofdz. A1 2 3)

0.0095

CaO 0.1579 — — —
MgO 0.1897 —
S0 3

0.6935

Reactie op lakmoes alkalisch

Geur sterk naar H 2S."

„A.nderc bestanddeelen konden, daar er maar iets minder

dan 500 cc water was, niet worden bepaald". (Een mincraal-

water-flesch van ± 2
/3 Liter word vol geschept; v. B.).

De smaak van het water is niet onaangenaam en had op

geen onzer, 00k niet op de Maleiers die 2 weken aan het

meer verbleven, do slechte uitwerking. die de leden der

ELBERT-expeditie ondervonden, als digestie-storingen, been-

zweren en haaruitval.



Evenmm als Elbert zagen wij een enkele visch in het

meer; van Schaik's bericht omtrent de viscbrijkheid luidt

in Mr. Wormser's verslag: „Kleine wildc ecnden vlogen

over het vischrijke water" ')• Misschien was enkel uit de

aanwezigbeid der eonden de vischrijkhcid afgeleid.

. K. Aardrijksk. Gen. XXVII.
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Beklimming van den Q. Batoer

18 Februari 1917

Dr. G. L. L. KEMMERL1NG.
Tijdelijk geoloog bij het Mijnwezen.

Ik moest er toch het mijnc vau hebben. Dat hij niet de

schuldige was, dat hij niet de aardbeving veroorzaakt bad,

dat wist ik alreeds. Maar misschien waren er door de

hevige aardstooten veranderingen ingetreden binnen in den

krater. Velen nieenden, naar de rookwolken te oordeel

dat hij na de aardbeving iutensiever werkte. Dus mi

getracht zijn top te beklimmen, oni dan in den kratei

af te dalen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wei is w
is het hoogteverschil niet groot, maar de mantel bestaai

ten deele uit scherpe lava of losse uitwerpselen, dus welken

weg gekozen om het doel te bereiken. Ook was het gebergte

zelf nog niet tot rust gekomen. Dagelijksche aardstooten

waarschuwden ons, dat de natuurkrachten nog werkzaam

waren. Op eon tocht rondom den voet van het gebergte,

had ik kuiinen konstateeren, dat de aardbeving op meerdere

plaatsen van deu Batoermantel, aschafschuivingen veroorzaakt

had. Het heette dus oppassen, want dat verschijnsel zou

zich kunnen herhalen.

Maar wie zou er mij vergezellen naar den top en in den

krater. Immers nog nooit had een Balier het gewaagd, om
den top te beklimmen '), laat staan om af te dalen in zijn

') Nieuwenkamp, zegt op biz. 67 (zie ook voetnoot 1 biz. 56).

Toen we begonnen waren de lava te beklimmen, was het heele

dorp leeggeloopen. Op den eersten groenen heuvel ten oosten van

de desa hadden de dorpelingen zich verzameld en bteven daar

verbaasd en ontzet ons nastaren. Wat zou er nu gebeuren? Zouden



krateropening, de plaats waar do dcwa van den Batoer

huist, de godheid, die somtijds in woede ontstoken over hot

zondeloven dor menschen doze dan dreigt te bedelvon ondor

asch- en boinmeuregon of onder lavastroomen.

Hoe wonderbaarlijk heeft hij niet do Kg. Batoer voor een

wissen ondorgaug gespaard in 1905, toon eon lavastroom

dicht bij de poort van den tempelhof tot staan kwain.

En ook thans weer heeft deze kampong van do aardbe-

viug woinig to loiden gohad. Jaarlijks konicn dan ook van

heiude en verro pelgrims, oni hier to bidden en to offeren,

want ze willen den dewa van G. Batoer mild stenunen om

gevrijwaard te blijven voor alle onheil.

Maar nog duidelijker wordt'ons hun lieiligen angst voor

dezen berg, indien wij hot verbaal dat Xiki :wknkami» ') nit

den inoncl van den dalanu van BajoiMiini: I Boehdeng) in l!»<>6

opteekende, hier weergeven:

Vtr. J. S. Thieme) de

zoo iets was nognooit

begeven op het heiligdom van den machtigen god, die boven in den

vuurgloed troont.

Van ROON vermeldt in zijn „Aanteekeningen omtrent Bali" (over-

gedrukt uit het Jaarboek van den Topographischen dienst 19i5) biz. 31.

„Zooals thans (1915) nog het geval is, zijn de Baliers niet te bewegen

den Batoer te beklimmen.

Ook de koelies van Dr. Brouwer en Dr. VAN TRICHT zijn halver-

wege den top achter gebleven.

De topografische dienst werkte met Javaansche koelies.

!) Nieuwenkamp was de eerste Europeaan, die den top van den

actieven Batoervulkaan beklommen heeft. Zijn bevindingen werden

door hem beschreven in het Tijds. v h Kon. Ned. Aard. Gen.Tweede
serie, Deel XXV. 1908 biz. 54-76: „De eerste bestijging van den

heiligen vulkaan Batoer op Bali, 2 Nov. 1906" met plaat I — V.

Vroeger waren er wel enkele Europeanen in het Batoergebergte

geweest o. a. De Seijff in April 1854 „Togt naarde vulkaan Batoer

(Nat. Tijdschr. v. N. I. VIII 1855 p. 119-126 met platen l-II),

verder Zollinger en van Bloemen Waanders in 1857: „Togt naar



..45 Jaar geleden, haddou twee Baliers hot gewaagd wu
tocht naar den top te ondernemen.

Maar zij waren hun gerechte straf niet ontloopen, nog

voor dat zij halvenvege den top waren gekomeu had de

godheid hun een lading gloeiende steenen toegezonden, zoo-

dat de een, nit Koesambe (Kloenkoeng) afkomstig, zulke

hevige brandwonden had bekomen, dat hij daaraau reeds

den dag daarop was bezweken ; terwijl zijn makker, genaamd

Pan Liangede nit de desa Batoer, krankzinnig werd van

augst en enkele weken later stierf."

Maar waar haalde ik dan de noodige koelies vandaau,

mijn tocht mocht immers niet mislukken. Gelukkig was

ondeduitenant Admiraal met een troep gewapende politie-

dienaren te Kintamani aanwezig. Op aanvrage, boden zich

vier man aan die wel braui waren oin vrijwillig mee te gaan.

Thans bleef nog de kwestie over, van welken kant zal ik

den G. Batoer beklimmen. In het vreemdelingen-boek

te Kintamani, was door verschillende natuuronderzoeker>

•een verhaal over hun bestijging gedaan. Dr. van Tricht en

Dr. Brouwer hadden hem bekloinmen van uit het noorden.

via dj G. Boetoer. Van Tricht daalde onder vele bezwaren

-over don lavastroom van 1905 naar Kg. Batoer af.

Dr. Brouwer gebruikte heen en terug eenzelfden weg.

Dr. Brouwer waarschuwde vooral voor het laatste steile eind

onder den top, waar men door den lossen toestand van den

aschmantel, op handen en voeten kruipend den kraterrand

bereiken moesi,

het gebergte Batoer" (in Bijdragen Kon. Inst. 3:1 (1866) p. 497-

535 ook in Petermanns Mittheilungen 1864. p. 145-149, 261-26

en 302-304), maar beide hebben den eigenlijken vulkaan nit

beklommen. Zollinger heeft een poging gedaan maar de losse asc

van den top heeft zijn plan toen verijdelt.

Na Nieuwenkamp werd de G. Batoer nog beklommen:

door Dr. VAN Tricht in 1915

en door Dr. Brouwer.



Verder wist ik uit de berichten van Nietjwenhitis, dat

zijn route nu ook niet bepaald erg gunstig was. Ze hadden

uren en uren over de scherpe lava inoeten loopen, hetgeen.

afmattend en ontmoedigend is.

Op de kaart van den topografischen dienst was de weg
aangegeven, die de inlandsche opnemer gevolgd had (de oost-

kant). Xa een nauwkeurige studie van het gebergte gemaakt

te hebben, leek mij deze weg wel het verkieselijkst.

In den morgen van den 17 Februari, vertrok ik met mijn

politiesoldaten naar Kp. Batoer. Hier zouden wij overnachten

ora dan den daarop volgenden dag den Batoer te beklimmen.

Dien zelfden dag verrichtte ik nog loodingen in het meer

en nogmaals bekeek ik den G. Batoer, werkelijk de oostkant

was* voor een beklimming het gunstigste, ook waren daar

geen aardschuivingen te zien. Des avonds kwamcn ver-

schillende notabelen uit Kp. Batoer in ons kwartier een

praatje houden. Of ik niet bang was dien berg te beklimmen?

Wat ik er wel van dacht, zou de dewa niet boos zijn, juist

nu hij pas geheel Bali doorelkaar geschud had? Toen gaf

ik tot autwoord: Kaloe ati bresih, brangkali tida djadi apa2

tetapi kaloe ati kotor, temtoe tjilaka.

Patoet (juist zoo) zeiden zij alle l
). Ik ben overtuigd

dat mijn antwoord het wonder verricht heeft, waarover ik

het later hebben zal.

Den volgenden morgen, 18 Februari, gingen we ora half

zeven op stap. Mijn gezelschap bestond uit de vier politie-

soldaten en vijf Balineezen, die zoo veronderstelde ik, mij

den bestaanden weg wilden wijzen door den lavastroom heen

naar den zaid-oost voet vau den vulkaan, naar het punt

van waaruit de eigenlijke beklimming zou geschieden.

') Verder werd mij nog de mededeeling gedaan, dat er op den-

in tijd tot tijd groote geiten gezien werden.

uurlijk, de geesten van menschen in geiten-

leek later werkelijk waar te zijn, behalve

e gedurende de beklimming zagen, waren.

ot zelfs binnen in den krater aanwezig.



De Baliers wareD erg behulpzaam, ze droegen mijn baling,

en weldra waren we dan ook een heel eind ondenveg. We
passeerden de droge toekad, welke zijn oorsprong heeft op

het zadel tusschen den westelijken en oostelijken krater.

Bij de volgende toekad aangekomon, dus nog voordat we
Aerboengka bereikt hadden, maakteu de koelies halt. Ze

vertelden me toen, dat we deze toekad volgen moesten

om het tjemaraboschje te bereiken, dat halverwege de

helling gelegen was, en van waaruit men den top waarschqalqfc

geraakkelgk beklimmen kon. Nu begon de klimpartij, nog

steeds bleven de Baliers bij ons, we gingen enkele keeren

dwars door een lavastroom heen, maar spoedig konden we
reeds uitrusten onder den schadnw der tjemara's.

Hoe nu verder. De mantel bestond hier uit los vulkanisch

materiaal, bommen, lapilli en asch, aan de oppervlakte tot

een harde korst samengebakken. Vele ravijnen, gescheiden

door smalle kammen, hadden zich radiaal tot den top

in^esneden. We moesten dus wel een van de vele kammen
uitkiezen om daarover onzen weg te vervolgen. De Baliers

gaven het schijnbaar dezen keer niet op, want alreeds was

er een met klimmen begonnen, weldra door ons alle gevolgd.

We ondervonden niet veel last van den aschmantel; de

liarde korst bleek dikker te zijn en bood meer weerstand

aan ons gewieht dan ik eerst vermoed had. Ons geluk

duurde echter niet lang, de kam waarop we liepen hield

plotseling op, we waren overal omringd door vrij steile

ravijnen. Verder gaan was onmogelijk. Den tocht opgeven,

nooit,

Ik bemerkte spoedig dat we meer noordelijk wezen moesten.

Daar zag ik wel kammen, die zonder onderbreking tot aan

den top te vervolgen waren. Van nu af nam ik de leiding

voor den tocht op me. We gingen eerst weer terug berg-

afwaarts, toen dwars over enkele droge toekads heen,

tenslotte bereikten we een kam die we, mijns inziens, zonder

veel moeite tot aan den top zouden kunnen volgen. Het

•klimmen ging thans vrij vlug en zonder cenig bezwaar.



weldra waren we den top tot op een 30 meter genaderd,

de Baliers volgden ons nog steeds gedwee. Hier liet ik

halt maken en zeide tot de Baliers, dat ze niet verder mee

behoefden te gaan, dat ze op ons moesten wachten en de

barang maar aan de pradjoerits moesten overgeven. Tot

mijn groote verbazing echter, verklaarden zij mij te willen

volgen ook naar den top en waar ik ook verder been ging.

Het groote wonder, waarover ik het reeds vroeger had, zou

dns gaan gebenren. Voor den eersten keer sedert menschen-

heugnis zonden Baliers het heiligdom van den dewa ganga

betreden.

Nog eenige oogenblikkcn klimniens en we stonden alle

aan den raud van den grooten Batoerkrater. We keken

nu in die geheimzinnige opening, den mond van den kraterpijp,

waarnit in vroegere jaren de lavastroomen vloeiden, die

thans een deel van den kraterbodem van den ouden Batoer-

vulkaan bedekken. Onder hevige eruptieve werking zijn

hier eens de puimsteenmassa's, die we nu nog overal in het

Batoergebergte enkele meters onder de tegenwoordige

oppervlakte aantreffen, uitgestooten. En nog dagelijks stijgen

hieruit de dampen omhoog, die de wolken vormen, welke

den bewoners van Zuid Bali nog steeds angst inboezemen

voor den G. Batoer.

Van verhoogde werking was geen sprake, de toestand

verschilde niet veel van de bescbrijving door van Roon over

de situatie van 1915 gegeven. Van dikke rookkolommen

en dofdreinende knallen, zooals die door Xieuwenkamp in

1906 zijn waargenomen, was niets te bespeuren.

Maar laat ik eerst een korte bescbrijving geven van den

krater zelf . Hij bestaat eigenlijk nit twee deelen : een hooger

gelegen noordelijk deel en een lager zuidelijk deel. Do

horizontale projectie van hun gemeenschappelijken kraterrand

heeft een acht-vorm die op Plaat XXXVI van den Topo-

grafischen dienst Jaarg. 1915 zeer duidelijk te voorschijn treedt.

Ofschoon overal langs de wanden uit spleten dampen te

voorschijn kwamen, was van een eenigszins intensicvere



working slochts sprake l>ij her zuidelijk deel van don

Batoerkrater. Ook doze krater bcstond weor uit twee

deelen, in hot zuiden een zandvlakro en in hot noorden

<>en diepcyHndervormig gat, waarvan we den bodem van af

don kraterrand niet zien konden. Ik besloot daaroni tot

op den bodcm van de zandvlakte af to dalcn, vanaf ons

standpunt gerekend ongcveer 30 meter, weldra gevolgd door

dc politiesoldaten en de koelies.

Yervolgens kroop ik heel voorzichtig naar den rand van

hot groote gat toe. Ik had de voldoening den bodem van

den diepcn put van hieruit te kunnen zien, dwz. het no-mlelijk

deel, ik kon niet zoo dicht tot den rand naderen. dat ik

ook het zuidclijk deel kon zien. De bodem was bedekt

met groote steenblokken, welke door de aardbeving waar-

- 'liijiilijk naar beneden gostort waren. want er waren veel

versche breukvlakken langs den kraterrand zichtbaar.

Langs dc loodrechte wanden van dozen kraterput stegen

overal dampen omhoog, welke somtijds vrij stork naar zwavel

rieken. Ook waren hier en daar gelc en roode Bttblimatie-

producten gedeponeerd.

De diepte schatte ik op mini 200 meter, de oost-west

doorsnede van den bovenrand van. het diepe gat is volgens

het kaartje van den topografischen dienst 220 m, de noord-

zuid doorsnede 15<) meter '). Dok de Balineezen gaven

den wensch te kennen, even in dat groote geheimzinnigfl

gat, de spreekroer van den dewa ganga te mogen kijken.

Een voor een bracht ik ze er heen, aan de hand geleid.

Dc groote diepte maakte wel con mystieken indruk op hen.

i'hans Itleef ons nog over een l)ezoek to brcngen aan den

westelijken zijkrater van den G. Batoer. We stonden woer

voor het probleem, hoe nu verder, op welke manier kunnen

we ons doel den top van den westkrater op de gemakkeliik>te

') Nadere uitvoerige gegeven

Batoergebergte" hetwelk in het Ja

verschijnen zal.



manier bereiken. Ook dit keer leek mij de wcg, gevolgd

door de opnemingsbrigade vau den topografischcn dienst, bet

verkiesclijkst. Ten dien einde moesten we echter de zand-

vlakte van den oostkrater doorkruisen van oost naar west.

Dit kon echter niet geschicden, zonder verschillende spleten,

waarnit continu dampen opstegen, tepasseeren. Het was dus

zaak ons eerst te overtuigen of die dampen onschadelijk

waren. Voorzichtig naderend ondervond ik absoluut geen

hinder; het bleken zeer zwak naar zwavel riekende water-

dampen te zijn. Xu waagden het ook de politiesoldaten

en de Baliers Sijmtijds waren we geheel en al in dampen

gehuld, de Baliers bleven echter volkomen rustig. We bereikten

zonder ongemak het westelijk punt van den kraterrand van

waar de daling zon beginnen. Do droge toekad tusschen de

beide kraters in, was de aangewezen weg om zonder bez waar

den top van krater II te bereiken.

De afdaling naar dit ravijn was niet gemakkelijk, vele

moeilijke klauter-problemen moesten opgelost worden voor

wij er kwamen. Toen ging het weer bergop. Dit ging vrij

vlog en zonder bezwaar, weldra stonden we op het ooste-

lijkste punt van den kraterrand van Goeha Batoer II.

De topografie van den westelijken krater l)leek vrij inge-

wikkeld. Herhaalde krateropenings-verplaatsing heeft de

oorspronkelijke spitskegelvormige gedaante van dezen adver-

tentief vulkaan verloren doen gaan. Het beeld dat we thans

zien. lijkt veel op dat van do secundaire vulkaantjes van

den G. Raoeng '). De overblijfselen vau zes krateropeningen

waren nog duidelijk te herkennen. Bijna overal op en langs

de kraterwanden stegen uit spleten dampen omhoog, die een

wit neerslag sublimeerden. De aschbodem voelde op vele

plaatsen warm nan. De zuid-westelijkste krater-openingbleek

l

) „Het Idjen-gebergte." Een geologische beschrijving van

gebergte door schrijver dezes zal later als een deel der monogra
verschijnen welke het „Idjen comite" voornemens is uittegeven.



het actiefste te zijn. Toch stegen ook hier slcchts dampen
omhoog, welkc hier en daar gele en roode subliniatiepn-

ducten deponeerden.

De bodem van al deze krateropcningen bcstond uit fijn

vulkanisch niateriaal; asch en lapilli. Nergens wordt ecn

groote diepte bereikt. Het grootste hoogteverschil tusschen

kraterrand en kraterbodem bedraagt ruim 80 meter.

Van af het noordwestelijke punt van dit kratercomplex,

heeft men een ruim uitzicht op Kintamani en het nonnldijk

deel van de Batoercaldeira.

Het onderzoek was afgeloopen de tcrugweg moest ^or-

den aanvaard. Eerst had ik er over gedachtom dwars over alle

lavastroomen hcen, in een rechte lijn naar kg. Batoeraf tedalen,

ongeveer dus den wegdien Nieuwenkamp voor de bekliraming

gekozen had. Bij nader inzien leek mij center een kleino

omweg toch veikieselijker, want een proeve dwars over

een lavastroom, had mij overtuigd van de groote bezwaren

van een tocht over dit scherpe en onregelmatige oppervlak.

We keerdcn daarom terug naar do droge toekad en besloten

hierin af te dalen tot wij hot pad van vanmorgen bereiken

zouden. Onze keuze block cone gelukkige te zijn, in een

klein half uur tijd waren wij er. Langs hot ons reeds

bekende pad, gingen we huiswaarts. De kampongbewoners

waren natuurlijk alle samcngestroomd, om uit den mond

van hun cigen lieden de bcschrijvini: van dozen tocht te

Het spreekt van zelf, dat de Batters, die ous gevolgd

hadden, in een zekere reuk van heiliirht-id kwainen. De dowa

moest hun toch wel bijzonder gunstig gozind geweest zijn,

humors zonder letsel waren ze teruggekcerd.

's Avonds zouden er ter mijner eere en om den dewa voor

den goeden afloop van onzon tocht te danken groote feesten

gegeven word en.

Het was wcrkelijk ecn indrukwekkcnde gebeurtenis De

geheele kampoug, mannen, vrouwen en kinderen waren op

den tempelhof verzameld. Ze hadden er pondoks opgeslagen,



want ze moestcn alle des nacbt's hier slapen, had toch ieniand

voorspcld dat er binnen kort weer eon zwarc aardbcving

zou inzetton. Midden op. bet tempelplein, was oen ruimte

afgebakend voor de feesten, legong en ardjo zouden vertoond

worden. Do geheele omgeving was gehuld in eon mystiek

Voor ons lag do G. Batoer, door zilvorwit maanlicht be-

schencn. De grootc waringinboom van den tempelhof, met

zijn breedo kruin imponoerde door zijn groote gestalte. Do
mines van de tempelhof poorton en muren, herinnerden aaa

do natuurkrachten die hier in den bodem slnimeren. Het

lie* van een acht-tal potrolomnlampeii wrsproiddc eon rossen.

gloed on gaf aan het geheel icts spookachtig's

Toen ik aankwam begon de gamelan ') te spelen. Zelden

hoorde ik zulke schoone mtiziek. De klanken herinnerden

mij aan onze beiaarden, welke op stille zomeravonden hun

zilveren toonen over onze steden uitgalmen.

Ik was workelijk bevangen, en vol bewondoring voor Bali

en het Balische ras. Zonder overdrijving kunnen wo zeggen:

hier leeft ' de oude mystieko hindoc-cultuur nog ongeschon-

den voort.

De slangendaiiMi-n. uirucvoenl door jonire moisjes en jongens,

waren bijzondcr elegant; tot nu toe zag ik in Indie nooit

zulke gestyleerde bewogingen.

De atdjo-voorstellingen, waaraan ook volwassenen mee-

deden, waren op den duur voor mij eentonig. eensdeels ver-

stond ik hun taal niet good, andcrsdeels vielen ze te veel

in herhaling. Do costumes en vcrsicrselen waren echtcr zeer

rijk, de mymiek zeer sprekend. Tot laat in den nacht bleven

ze alio luisteren naar de veihalen van hun voorouders.

') Volgens de bewoners van kg. Batoer is de oorsprong van dezen

gamelan niet bekend. Waarschijnlijk is hij een geschenk van den

dewa ganga, die hem uit den hemel in kg. Batoer liet nedervallen.

De bezetting van den gamelan bestond uit 30 man. De klank was

bijzonder zuiver. De voetstukken bestonden uit prachtig lioutsnijwerk-



De scboonc prins moest wcl vce\ goduld bebben en zieb

veel moeite getroosten voor hij zijn geliefde bruid schaken

kon. (Ik vermoed wcl dat dit de quintessens was van de

voorstelling).

Om half elf, een kleine aardstoot, dewa ganga wildc waar-

-chijnlijk ook van zijn belangstelling voor dit feest blijk

geven. De indrukken van dezen dag zal ik nict licht

vergeten.

Batavia, Moi 1917,

Dr. G. L. L. Kemmekling.



Een beklimming van den G. Agoeng, de Piek

van Bali, 22/23 Februari 1917. (Hoogste punt

P. 4. 3142 M.)

Tijdens mijn onderzoekingen van het "Batoermassief zag

ik hem iederen dag, de G. Agoeng, de Piek van Bali. Zijn

sierlijkcn spitskegelvormigen mantel domineert den oostelijken

horizont. De kale steenachtige top, door fel zonlicht

beschenen, schittert in grijswitte kleuren en steekt scherp af

tegen de dicht beboschte, donkere hellingen van den mantel.

Met de bergen van het Batoermassief, de G. Batoer

G. Abang, met den afgeknotten reuzenvulkaan van Lc

de G. Rindjani (in het noordoosten tusschen de beide Batoer-

bergen hecnglurend) vormt hij het geweldige panorama, da

van af Kintamani gezien, ieder tocrist in de grootste ver-

rukking brengt.

Ik brandde van verlangon ook den G. Agoeng, de Piek

van Bali, den tweeden nog werkenden vnlkaan op dit eiland,

te mogen beklimmen.

Hoe zou de krater er van binuen uitzien? Vertoont hij

Tvellicht verhoogdo werking na de vele bevingen, die in

Januari en Februari het eiland teisterden? Den 14en Februari

zag ik 's morgens ora 6 uur van uit het dorpje Tjatoer ')>

een bruine rookwolk boven zijn top hangen. Binnen de tien

minuten was deze wolk echter verdwenen en den geheelen

') Op de hoogvlakte van Tjatoer, het zadel tusschen G. Batoer en
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dag was vau verdere werking niets meer te bespeuren. Het

zelfde verschijnsel werd ook door andere Europeanen in

Zuid-Bali waargenomen. Er zij verder nog vermeld dat ik

gedurende meerdere dagen doffe knallen en gerommel hoorde,

komende uit Z.O. en 0. richtiug, zoodat ik zelf begon te

verinoeden, dat de G. Agoeng niet zoo erg zuiver op den

graad was. Oin de gemoederen van de vele door de aardbe-

?i«g reeds verontruste Europeanen en Inlanders te kalmeeren,

besloot ik in overeenstemming met den Resident, om den

G. Agoeng te beklimmen.

Hit het verslag van den Topografischen dienst ') en

volgens mondelinge mededeelingen van Inlanders, gescbiedt

de beklimming het beste van uit kg. Selat, ten zuiden van

G. Agoeng aan den weg Moentjan — Karangasem gelegen.

Het lag in mijn bedoeling, den top in een dag te bereiken,

's nachts boven te bivakeeren en den volgenden dag, weder

af te dalen. De ervaring bij andere bergtochten opgedaan,

leerde mij inzien, dat een nachtelijk verblijf op den top,

de grootste kans voor een goed uitzicht oplcvert hetzij

's avonds of den volgenden morgen 2
).

Den 21 en Februari hield ik rustdag te Moentjan. Alle voor-

bereidselen voor den tocht werden genomen. De hutten

welke tijdens de triangulatie in 1915, den topograaf burgerlijk

ambtenaar J. T. J. Doze tot nachtverblijf dienden, werden

op mijn verzoek opgeknapt. Brandhout en water op den top

ver te zoeken werden naar boven gepikold.

In den loop van den dag kwam de Onderluitenant Bremer

uit Karangasem zich bij mij melden, met een brigade politie-

soldaten groot 30 man. De Resident had hem opdracht

verstrekt, mij op mijn tocht naar den top te begeleiden, en

mij tevens behulpzaam te zijn bij het

') Aanteekeningen omtrent Bali door

it het Jaarboek van den topografischen c

2
) Een in indie algemeen bekend feit.



eventueele hindernissen, die wij op onzen weg zouden kunnen

ontmoeteu. De Heer Bremer stond erg verbaasd to kijken

toen hij iiiijn plan vernam, om in twee dagcn heea en terug

den berg te bcklimrnen. Hij had gedacht dat de tocht zeven

dagen zou duren, drie dagen tot aan den top, 1 dag aldaar

verblijven en drie dagen terng. Om te veel opouthoud

onderweg te voorkomen, word op mijn verzoek besloten

dat tien van zijn mausehappen in Selat zonden aehterblijven.

De tien beste kliminers werden uitgezocht en hunne geweren

onder bewakiug gesteld van de acht'er te laten manschapppen.

Donderdag den 22 Februari vertrokken wij om fi
u -l.V" nit

Moentjan.

Op onzen weg naar Selat hadden wij een heerlijk uitzicht

op den Pick van Bali. Slank en fier stak hij zijn kalen top

in de ijle blauwe morgeulucht. Do donkere tjemarabosschen

van zijn hellingen, waren gehuld in een waas van blauwen

schijn. En dan de naaste omgeving. Die vernikkelijke sappig-

groene sawahvelden-terrasgewijzc tcgen de hellingen van

zijn voet aangelegd. De zilverwitte klaterende beekjes', door

vernuftige balische hand tot slokkans vervormd, nog meer

vruchtbaarheid brengend in deze reeds door moeder natuur

zoo rijkelijk bedachte landonwen. Voorwaar ik benijd de

Balineezen; welk een kalm en zorgeloos leven leiden zij te

midden van die schoone natuur.

Maar zie daar komt langs den weg een lange rij balisrhu

vrouwen aan. Alle dragen ze op hun hoofd, groote manden met

vruchten. Ze gaan naar Moentjan want het is daar pasardag;

misschien kunnen ze wel enkele Kepcng's ') verdienen. Slanke

figuren, het boven-lijf ontbloot, met eigenaardig gevormde
borsteu, welke uitdagend vooniitsteken, loopen zij steeds

kaarsrecht vanwege de zware last op hun hoofd. Werkend
en zwoegend van den vroegen morgeu tot den laten avond,
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daar bij toch nog vroolijk en opgewekt, vormcn zij in tegen-

stelling met tie steeds nou;- 1 u i 1 a k k *

• 1
1

> i
»

- manmdijko bevolkinir.

tie bron van energie, die het Balische rag, ofschoon geteisterd

door vole ziekten, vraaronder vooral gcslachtszioktcn, nog

zoo krachtig en levenslustig tot op heden voor oris behonden

heet'r •).

den toeht geiiomeii. hotgeen ons eenig oponthond kosttc.

<>m 8 u
-i:>

rn zetto zicli onze colonnc in beweging. Behalve do

Heer Bkkmki; en lit polirie-soldaten hadden zii'h nog de poenira-

wa's van Moentjan en Selat bij ons gevoegd, vcrder een aantal

koelie's voor het ineevocrcn van de hoogst noodige barang.

Onze weg, die in bijna zuivcr noordelijke richting loopt,

klinit gestadig. We passeeren enkele kleinere kainponirs

<m laten weldra het gebied dor natte rijstveldeu achter ons.

oen kwartier rust gehonden, oni den eersten honger te

stillen. Van af Soboedi wordt de weg tot pad en de helling

steiler. De sawah's hebbcn plaats gemaakt voor vrurhtbaro

tegalvelden en van regen afhankelijke rijstveldeu.

Het weer werd ondertnsschen heiig en voorspelde niet

veel goods voor het verdere verloop van den dag. De top

was voortdnrend in wolken gehuld. Hier en daar waren

langs de hellingen van den mantel aardscbuivingen zichtbaar,

zoodat ook do G. Agoeug niet geheel en al vrij gebleven

is van do aardbeving van 21 Januari. Maar het waren er

maar enkele kleinere, in geen geval te vergelijkei] met de

verwoestingon van het Batoermassief.

') Mededeelingen omtrent de zeden en gewoonten der Baliers vinden

we in de volgende geschriften.

1. Van Bloemen Waanders. Tijds. v. I T. L. ea V. K. Deel VIII 1859.

Biz. 105—259. „Aanteekeningen omtrent de zeden en gebruiken

der Balineezen, inzonderheid die van Boeleleng".

2. „Eenigen tijd onder de Baliers" door Dr. JuuusjACOBS. Batavia 1883.

-3. Van Kol. ..Driemaal dwars door Sumatra en zwerftochten door

Bali 1914.



Om kwart voor elf kwam ik te I'asar Agocng aan, eon

kleine poera ') tcr eere van den berggod van den G. Agoeng

opgericht. Onderweg hadden wo al een afvaller gonad, die

we naar Selat. terug stuurden. Ook de Hecr Bbemeii sprak

reeds zijn vermoeden uit, dat hij den top dion dag niet halen

zou. De poengawa's waren een heel eind achtcr gebleven.

In overeenstemtning met den Heer Bremer besloot ik toen

den tocht maar alleen voort te zetten, in gezelschap van de

zes beste klimmers onder zijn politie-soldatcn, mijn helper

en 4 koelies. De Heer Bremer zou traehten zoo ver mogelijk

te komen om dan eventueel den top den volgenden morgcn

te beklimmen. Om 11 uur verlietea we Pasar Agoeng.

Het pad werd nu veel steiler en we mogen gernst zeggcn

dat van bier af de klimpartij eerst begint.

' Na een half uur door kunstmatig aangelegde tuinen, ten

deele met uien ten deele met edelweiss 2
) beplant, geklom-

men te hebbeu, bereikten wij na een good half uur den rand

van het tjeinarabosch. Het begon te motregencn, het was

erg somber in dit bosch.

Ik moest mijn luidjes voortdurend aansporen om gestadig

maar kalm door te stappen, want ofschoon de meeste hunner

toch geoefende terreinloopers waren was er maar een die

werkelijk de kunst van klimmen verstond. De meeste ver-

vallen in de fout, welke bijna alio leeken in bergterreinen

eigen is, eenige oogeublikken klimmen dan rusten en zoo

telkens voort. Op die manier komt men er cchter bezwaai lijk ;

gestadig maar kalm doorstappen dat is de leus.

In het tjeinarabosch ontmoetten wij de Balineezen, die

boven op den top voor ons onderkomon gezorgd hadden.

Alle droegen bosjes edelweiss en vaccinum 3
) in de hand.

') Verzameling van tempeltjes.
2
) Het Javaansche edelweiss „anapholis javanica" hetwelk hier veel-

vuldig groeit, wordt door de Balineezen gaarne als offergave gebruikt.
3
) De jonge blaadjes van de vaccinum varingaefolium miq. (een

boomheester waaraan eetbare blauwe bessen groeien, te vergelijken

met onze boschbessen) hebben mooie roode en bruine kleuren, en

worden ook tot offeren gebruikt.



Yroolijk weerklonk hun lied, nu ze weer naar huis konden

:terugkeeren.

Cm 1 uur kwam de offerplaats Aer Tirto in zicht. Aan den

voet van een 7 m. hoogen rotswand, hebben zich in een

lavabedding eukele uithollingen gevormd, waarin ook gedu-

rende don drogen tijd steeds eenig drinkwater te vinden is.

Hot water wordt door de Balineezen als heilig beschouwd,

van daar den naam Aer Tirto „heilig water".

Hior heb ik een half uur moeten wachten om al mijn

mannetjes weer te verzamelen. De nieesten waren reeds erg

vermoeid en niet veel meer waard. Om half twee werd

wederom opgebroken. De tjemarabosschen maakten weldra

plaats voor struikgewas, het duurde niet laug of we hadden

de ondcrste grens van de kale kruin van den G. Agoeng bereikt.

Van een bepaald pad, was er nu geen sprake meer. Men
kiest zijn weg waar hij het geraakkelijkst lijkt. Do klimpartij

is niet lasrig, bijna overal is vaste rots voorhanden. Ik moet

dan ook Van Roon tegensprekeu waar hij zegt op biz. 36 ')

:

..Ofsi'hoon de hellingen niet meer bedragen dan 20° tot 30°

maakt het losse vnlkanische zand het klimmen, doch vooral

het dalcn niet gemakkelijk, meermalen moet van handen en

voeten gebruik gemaakt worden.

Integendeel ik heb nooit zoo gemakkelijk geklommcn als

op den top van de Pick van Bali, juist omdat er bijna

hoegenaamd geen los vulkanisch zand aanwezig was.

Maar ik sta niet alleeu in dezomijne mecnin'j. Mr. vanSchaik,

die de Piek van Bali den 27 en September 1908 van uit Karang-

asem beklom, zegt op biz. 319 2
) sprekende van de kruin:

„Immers biedt de Piek van Bali voor een bestijging niet

die ontzaggelijke moeilijkheden aan van de Piek vau Lombok.

De bodem is hard, de groote blokken steen liggen in een

vaste lavalaag".

„De eerste bestijging van de Pieken van Lombok en Bali *.

van Schaik's tocht wordt beschreven door Mr. C. W. Wormser.

Tijd. v. h. K. N. A. G. Deel XXVII 1910, biz. 307-320.
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Om drie uur bereikte ik den top. Onderwijl was alio

vegetatie reeds lang opgehouden, slechts hier en daar

groeiden nog enkele struikjes edelweiss. Ik had dus7V2 ulir

gebruikt om van uit Selat den top te beklimmen (waarvan

minstens 1 uur voor rustpauzen).

Daar stond ik op den top geheel alleen, ver beneden

mij zag ik mijn mannetjes, stapje voor stapje naar boven

sukkelen. Zouden ze wel ooit komen?
De top van den berg word ingenoraen door den krater^

dat geheimzinnige gat, dat reeds zoolang mijn nieuwsgierig-

heid geprikkeld had.

Het slechte weer, een kille motregen van tijd tot tijd

verdreven door een scherpen kouden noord-westenwind,

noodzaakten mij zoo gauw mogelijk de hutten op te zoeken,

die van mijn standpunt uit nog niet te zien waren. Versche

voetstappen van de Balineezen, die voor ons bivac gezorgd

hadden, wezen mij echter de richting aan waarin ik gaan

moest. Terwijl ik mij voorzichtig over den smallen kraterrand

in westelijke richting voortbewoog, had ik gelegenheid van

tijd tot tijd in den krater, beneden mij, te kijken.

Van verhoogde werking was niets te merken, de toestand

was precies zooals die door Doze ') tijdens de triangulatie

was waargenomen. Op den kraterbodem waren enkele solfa-

toren te zien, welke zwak rookten. Ook door spleten in

den mantel, zelfs tot vlak in de nabijheid van de butjes,

kwamen dampen te voorschijn, welke bijna geheel reukeloos

waren.

Aehter de triangulatie paal, op den hoogsten top (3142 m.)

stonden twee kleine driehoekige met alang-alang bedekte

hutten. in de grootste waarvan ik direkt mijn intrek nam.

Het was erg koud, de wind gierde om me been, het hutje

trilde na iederen windstoot 2
). Al mijn pogingen om een

2
) Te Denpasar gingen zelfs geruchten, dat de wind zoo sterk



vuurtje te maken mislukten. Daar zat ik moederziel alleen,

wanneer zouden de anderen komen, of moest ik den nacht

zonder eten en vuur alleen op den top doorbrengen. Afwachten

was de leus, naar beneden gaan in geen geval, want morgen

was er misschien mooi uitzicht.

Om het kwartier stak ik mijn hoofd, even naar buiten,

om te zien of cr nog irieniand kwam opdagen.

Eindelijk tegen vier nur zag ik op den kraterrand een

mannetje verschijnen. Het was zeker de politie-soldaat, die

reeds in het begin zoo-tlink met mij geklommen had. Ook
hij keek overal rond en zocht naar de hutten. Op mijn

geroep zette hij zich echter in beweging en weldra kroop

hij bij mij het hutje in. Maar no flikkerde er ook gauw
een vuurtje, want de kunst van vuurtjes maken verstaan de

Inlanders beter dan wij. Of er ook nog eten komen zoui

Een nacht zouden we er wel best zonder kunnen. De hoofd

zaak, een onderdak en een vuurtje tegen de koude, hadden we
Het werd halfzes en al eenigszins donker maar er kwam

nog niemand opdagen. Eindelijk toen wij het al bijna opge-

geveii hadden, zagen we enkele gedaanten op den kraterrand

gelijk schimmen uit den nevel te voorschijn komen.

Het waren mijn helper, twee koelies en nog een p

soldaat. Tot mijn verbazing kwamen op mijn geroep, alleen de

helper en de koelies naar me toe, de politie-soldaat daalde

weer af.

Het bleek de korporaal te zijn, die liever bij zijn man-

netjes, welke aan den rand van het bosch gebleven waren,

bivakecren wilde.

We lieten het ons van den meegebrachteu voorraad goed

smakeu en weldra zochten we zoo goed als het kon een

rustplaatje voor den nacht.

Van slapen kwam wel niet vecl, maar we konden ons

tenminste verwarmen en uitrusten.

Den volgenden morgen zal ik niet licht vergeten. Een

uitzicht zoo heerlijk schoon en grootsch als ik tot nu toe

zelden waargenomen had.



In de Alpen voorwaar zag ik enorme panorama's met

geweldige contrasten, het panorama echter wat ik van de

Piek van Bali af zag, overtreft in schoonheid van lijnen, in

grootschheid van afmetingen, in kleurschakeeringen en con-

trasten, alles wat ik tot nu toe in Europa, Indie, China, Japan

en Amerika aauschouwen mocht. En te denken dat er tot

nn toe inaar drie Hollanders dezen berg beklommen hebben.

De Piek van Bali biedt door zijn geisoleerde ligging, ver

uitstekend boven bet Batoer en Seraja gebergte, in eens

van nit zee oprijzend tot a 142 m. hoogte, alle mogelijke

voorwaarden voor rnime vergezichten. Ge overziet het geheelo

eiland Bali Het lijkt eon sprookjesland, het beloofde land.

Hoe eenig schoon die vruchtbare vlakte van Znid Bali.

Zij heeft veel overeenkomst met eon reuzenschaakbord, waarvan

de vakken, door de rechtboekigc terrasvormige sawahvelden

gevormd worden.

Hier lichtgroene nog niet gerijpte sawah's, daar goud-

gele sawah's, ginds zilverwitte bevloeide maar nog niet

beplante sawah's. Daartusschcn schilderachtige groepeeringen

van klapperboomen, onder wier loover de dessabevolking

schadnw zoekt.

Scherp is het contrast, dat de noordkusfc hier tegenover

stelt. I)c noordvoet van het Batoer-, Agoeng- en Seraja-

geberte is bijna onbegroeid. De donkere asch der vulkanen,

een menigte droge en diepe ravijnen, stempelen dit gedeelte

tot een onherbergzaam oord. Slechts tor hoogte van Boele-

leng, in de zoogenaamde vlakte van de noordkust, wordt het

sombere effect van onbegroeide berghellingen, verbroken

door de daar aanwezige sawahvelden.

Ten N. W. van mijn standpunt ligt het geheimzinnige

Batoergebergte. Alle details zijn in de ijle morgenlucht met

het bloote oog waar te nemen o.a. de ringwal, het terras

van Kintamani en de kawahbodem van Batoer. Van het

Batoermeer is alleeu het zuidelijke en noordelijke deel

zichtbaar, de G. Abang beneemt het uitzicht op de rest.

De nieuwe G. Batoer lijkt op een groote punt in het midden



ran den ringwal ontstaan (groote overeenkomst met de

afbeeldiugen van maankraters). Men herkent de beide krater-

openingen aan de witte dampwolken, welke deze gestadig

uitstooten. De vele honderden ravijucn, welke zich in den

ringwal-m&ntel ingevreten hebben, geven aan het geheele

massief het aanzien van een reuzen reliefmodel.

De verbinding tusschen het Batoergebergtc of liever

gezegd tusschen den G. Abang, de hoogste fop van den

Batoerringwal (2152), en den G. Agoeng wordt tot stand

gebracht door een vrij scherp en diep zadel. Een wirwar van

droge diep uitgesneden waterloopen (toekads), maakt deze

bergpas voor een verbinding tusschen zuid en noord onbruikbaar.

Ik vind de deiinitie, door van Roon op biz. 35 voor deze

bergscheiding gekozen, niet gelukkig, immers van een smalle

en diepe kloof is geen sprake ').

Ik laat hier weer Mr. van Schaik aan het woord biz. 320.

De rib, die in de richting van dien berg loopt en aan

beide zijden door aardstortingen is geteisterd is op de kaarten

foutief geteekend als den G. Agoeng met den Batoer ver-

bindend. In werkclijkheid buigt deze rib zich eerder naar

het Z. W. om. Beide bergen staan los van elkaar, gescheiden

door een wirwar van droge diepuitgesneden waterloopen

(toekads).

Ten oosten van ons ligt het veel lagere Srrajagebergte,

een oude vulkaanrui'ue. De vorm van den ouden ringwal

is nog te herkennen. Geheel Karangasem, het oostelijk deel

van Bali vertoont een onrustig relief vanwege de vele reeds

ten deele geerodeerde vulkaanrui'nes.

Thans zoeken we den verderen horizont af. Blijven we

eerst bij de bergen. Daar ginds ver in het westen ontdekken

we do (aan mij welbekende) vormen van het Idjen-gebergte.

') De kolossale 3142 M. hooge G. Agoeng, de Piek van Bali

van de zeekaart, verheft zich evenals de Sgmeroe ten zuiden van

net Tengergebergte, in het oosten eenigzins zuidwaarts van het

Batoer complex, doch hij ligt dichter bij en is slechts door een smalle

en diepe kloof daarvan gescheiden.



Duidelijk kon ik de G. Raoeng met zijfl rookplaim herkennen,

verder de G. Ranti, Merapi, Ringgih en de noordoostelijkste

reeds uitgedoofde vulkanische wachter van Java, de G.

Baloeran. Zelfs een gedeelte van het Ijang en Tenger gebergte

(de G. Se'meroe) was zichtbaar. Ue straat Bali word aan onze

oogen onttrokken door het niet meer werkzame vulkanische

gebergte van west en midden Bali. In de Piek van Tabanan,

tot dit gebergte behoorende, kan men echter nog duidelijk

den kegelvorm van den vroeger actieveu vulkaan herkennen.

Aan den oostelijken horizont ontwaren we het eiland

Lombok, door een zilverwitte band, de straat Lombok, van

het eiland Bali gescheiden.

De Piek van Lombok, de geweldige Rindjani, verspert

bijoa het geheele verdere uitzicht. Maar toch zijn de bergen

van Soembawa ten deele nog zichtbaar.

Hetgeen echter het uitzicht van af ons standpunt bijzonder

imposant maakt, is de zuidelijke en noordelijke horizont-

begrenzing, de Indische Oceaan en de Javazee. Gelijk men

een donker voorwerp op lichten onder- en achtergrond pleegt

te zetten, om den ointrek beter te doen uitkomen, zoo

ook heeft de natuur dit voor het eiland Bali in het groot

voorzien, door het te omrauden met een laken van intens

witstralende zeeen.

Het eiland Xoesa Penida en de Tafelhoek door een smalle

duidelijke landtong met Bali verbonden, zijn de ztiidelijkste

bodemverheifingen, die deze gelijkmatige horizont nog

verbrekeu.

Slechts noode heb ik den top verlaten, lauger mocht ik

hier niet vertoeven, want dien zelfden avond moest ik nog

te Karangasem zijn.

Voor we afdalen nemen we nog even een kijkje in den

krater. Aangezien ik zelf niet in den krater afdaalde, wil ik

hier de beschrijving van Dose ') laten volgen (1914— '15)

bladz. 36. Zooals uit plaat XLI blijkt, is de kraterwand het

laagsl in het noorden, de hoogte daar bedraagt maar 24 m.



Alleen hier is het mogelijk af te dalen naar den krater-

bodem, afdaleu echter eenigszins eupbemistisch opgevat, want

men kan eigenlijk alleen beneden komen door zich langs

stevige touwen te laten zakkeu.

In het inwendige van den ellipsvormigen krater, waarvan

de grootste en kleinste bovenafmetingen resp. 520 en 375 M.

bedragen, worden de volgende bijzonder-heden aangetroffen:

a. naar den kant van het laagste zadel van den rand,

eene uitgestrekte verzamelplaats van vroeger uitgeworpen

modder, die zich langzamerhaud tot eene dikke zelf-

standigheid heeft gevormd;

b. vrijwel in het midden eene 3 M. wijde opening, de diepte

was met eeu touw ter lengte van 20 M., waaraan een

zware steen, niet te meten;

c vlak naast dat gat, noord en west van hoogtepuut 2928,

1 twee laugwerpig ronde iuzinkingen, geheel gevuld met

dikke zwavellagen;

d. aan den voet van den steilen wand, oost van den triangu-

latiepilaar, drie gaten, die sissend en borrelend, sterke

boog opstijgende zwaveldampen uitstooten;

r: tusschen a. en d, ook tegen den steilen wand, een groot

gat, gelijkeud op een tunnel, pikdonker en vol vogel-

nesten. De richting is bijna horizontaal, het gat staat

in verbinding met het ravijn ten noorden van het

laagste zadel.

Op vele plaatsen boven laugs den kraterrand komen solfa-

toren voor, bij den pilaar P. 4 stijgt de zwaveldamp op uit

horizontale diepe spleten. Het vulkanische zand voelt overal

Hetgeen ik zag komt met deze beschrijving vrijwel

overeen. (Februari 1917).

De ligging der solfatoren zelf is meer naar het centrum

too als nabij de oostwand. Het kan echter zijn, dat de

solfatoren-openingen van plaats veranderdeu sedert het bezoek

van Dose, want aan de oostwand waren nog sporen van

solfatoreuwerking zichtbaar. Verder nog had de aardbeving
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hevige steenstortingen veroorzaakt, voornaraelijk aan den

zuid — zuidoost- en zuidwest kant. De structuur van den

vulkaan als strato-vulkaan is eveneens niet te miskeunen.

Alleen wil ik er op wijzen dat vaste lavastroomen het

grootste deel uitmaken van den vulkaanmantel. Tevens is-

opvallend de overeenkorast van de noordelijke kraterwand-

opening met die van den Kawah Idjen (westkant).

Om halfacht begon ik te dalen, dit ging vlug en gemakkelijk.

Maar toch bleef ook gedurende het afdalen mijn gezelschap

ver achter me. Ook het dalen wil geleerd zijn. Te Aer Tirto

ontmoette ik de gisteren achter gebleven politie-soldaten,

Ik gaf nun last om op mijn menschen te wachten en zette

verder alleen mijn weg voort.

Om halftien kwam Pasar-Agoeng in zicht.

Be! zei de poengawa van Moentjan, terwijl hij me klappers

en djeroek bracht. Dat had hij niet verwacht, dat ik zoo

vlug weer terug was. Onderluitenant Bremer had nog getracht

gisterenavond verder te komen maar het ging bezwaarlijk.

Hij heeft toen met de poengawa, hier overnacht. In een

flink tempo gingen we nu bergafwaarts naar Selat, hetwelk

we om halfeen bereikten. Hier heb ik een goed uur gerust en

gerijsttafeld maar toen weer te paard (o. 1. Bremer en de

politie-soldaten zouden den volgenden morgen eerst vertrekken)

om over Bebandem, dien dag nog Karangasem te halen.

De weg daarheen was niet bijzonder goed onderhouden.

Vooral het afdalen in de vele diepe ravijnen, moest erg

voorzichtig geschieden. Mijn paard zocht instinctmatig de

beste plekjes uit, tusschen die wirwar van keien waar-

mede de Baliers hun hellende wegen tegen uitspoeling

beschermen.

Het was reeds donker toen ik te Karangasem aankwam.

Iedereen wilde natuurlijk weten hoe het daarboven was.

Werkt hij hevig? Neen, gewoon normaal als altijd. Wanneer

denkt u dat wij weer een uitbarsting krijgen en bestaat er

dan geen gevaar voor Karangasem? Maar toen ik hun ver-

klaarde, dat ik niet God Vulkanus in politiek was stelden.
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zij zich tevreden n

ecu katastrophe in

achtte.

Het zij mij vergund cr hier nog- even op te wijzen, dat

Mr. van Schaik ') een andere weg gekozen had voor de

"•kli'.iiMiin- \ an nil KaraniraM'in ginsr hij direct in noordelijke

richting naar kampong Nangka. Het pad ging vervolgens

door een tjemarabosch naar een Balineesche offerplaats

genaamd Telaga Mas. Thans volgt het pad een droge

kalibedding, de toekad Loewah, uitgeslepen in de rotsen.

Het laatste stuk onder den top was erg steil, maar de

steensoort was gunstig. Hij heeft de tocht volbracht van

Karaogasem uit in eon dag heen en terug, ora zeve

's morgens vertrokken was hij om halfnegen 's avonds

te Karangasem.

Men ziet dus wel, dat de beklimming in het geheel uiel

lastig is.

Moge deze beschrijving velen opwekken, niet alleen he

eiland Bali te bczoeken, maar ook de Piek van Bali te

beklimmen, om te kunnen genieten van dat heerlijke panorai

dat men van af zijn top te zieu krijgt.

De tijdelijke geoloog bjh Mijnwez

Dr. G. L. L. Kemmerlix.;.



De Vulcanologie in Nederlandsch-Indie

In de vergadering van den 15en October 1915 van de

geologische sectie van net Geologisch-MijnbouwkimdigGenoot-

schap voor Nederland en Kolonien hield de beer Ir. X. Wisa

Easton een voordracht over „wat wij van onze Indische

Vulkanen weten en nict weten".

Ieder, wien de bloei onzer schoone kolonien en de natuur-

wetenschappelijke studie ervan als een der machtige factoren

daartoe, ter harte gaat, moet den heer Easton voor deze

daad erkentelijk zijn. Met de hem eigen nadrnkkelijkheid,

wijst bij op een leemte, waarvan de vervulling, bebalve van

":imi :•: llijk en groot belang voor hot welzijn van land en

volk, tevens een daad is op wetenschappelijk gebied, die

ten nauwste onze nationale eer raakt.

Onderstaande regeleu zijn dan ook ingegeven door den

wensch tot het streven van den heer Easton een steentje

bij te dragen, door te pogen een weg te vinden, waarlangs

men het vlugst en op de meest practische manier tot het

gcwenschte doel, de vulcanologisclir botudcering van onzen

archipel, zoowel om de zuivere wetcnschap als om het

onmiddcllijk belang der bevolking, zal kunnen geraken.

Wanneer in Nederlandsch-Indie. na Junghuhn, een vermin-

derde belangstelling te constateeren valt voor de studie der

vulkanen en vulkanische manitestatics, zoo is ditecn verschijusel,

dat geenszins tot deze kolonien is beperkt gebleven en even-

min een gevolg van — wat men vooral in het lieve vaderland

dikwijls hoort noemen, als een specifiek Indische eigenschap—
apathiesche berusting.



Zooals elk onderdeel van een uitgebreidc wetenschap,

kent ook tie vulcanologie tijdperken van meerdere en miudere

belangstelling. In het voorbericht tot zijn work: „Die

vulkauischen Erscheinungen der Erde" zegt Dr. K. Schskiher

hier ointrent (1911).

'•.,Die Lehre von den vulkauischen Brscheinnngen der Erde

hat ini Laufe der letzten Dezennien eine Gewisse stagnation

erfahren. Das Interesse an dieser Erscheinung trat zugiinsten

andrer Forschungsgebiete in den Hintergrund".

De reden van dozen alterneeronde periodos van meerdero

en inmdere belangstelling, die zich op ieder wetenschap-

pelijk gebicd voordoet, is, dat elke wetciiM-hap na de eerste

periode van ontwikkeling op een punt geraakt waarop,

voor zoover zich laat beoordeelen, de gevormde theorieen

het geheele gebied dekken; er is dan gecn aanleidinu

meer voor verder onderzoek, daar men daarmede slechts

de bestaande inzichten zou knnnen bevestigen. Eerst

wanueer aanverwante wetenschappen zoover gevorderd

zijn, dat op de van oiuls liekende verschijnselen een nieuw

lieht geworpen wordt, waarbij de gebreken of zelfs de

outhoudbaarheid der hostaande inzichten aan den dag komen.

meet een herleving volgen.

Hoevvel vulkanen en vulkanische verschijnselen van oudsher

door het fenoniinale de aandacht getrokken hehl>»-n van alien.

die er van verre of van nabij rnede in aanraking kwnmen,

is de vulcanologie als wetenschap toch een dochter van de

geologie en bereikte zij hare glansperiode door den strijd

tusschen de plutonisten en neptuuisten.

Toen eenmaal het pleit goed en wel ten gunste van de

eersten beslist was, viel er voorloopig voor de vulcanologie

weinig meer te doen, en sluimerde de belangstelling nood-

/akelijkerwijze in.

Eerst toen in de geologische wetenschap het neoplntoiii>me

'»eg^n zich baan te broken, werden daarin ook weer de

vulcauologische vraagstukken betrokkt-n en kwam doze

wetenschap daardoor meer op den voorgrond.

LXXVIII **
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])at de beer Wikg Easton thans ecu lans breekt voorrte

hervatting van de studie van de vulkaneu en vulkanische

versi'hijnselen in Xedt.M'landsch Indie ligt dus geheel in den

geest van den tijd.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de voordracbt een niin of

meer recbtstreeks uitvloeisel is van de pogingen van de

„ Berliner Akademie der Wissenschaften" bij monde van

den bekenden Berlijnschen hoogleeraar W. Branca, om op

vulcanologisch gebied tot intern ationale samenworking to

geraken (W. Branca, Ziel vnlcanologiscber Forschung: Eine

Begriindung des Antrages der Berliner Akademie der Wis-

<cnscbaftcn ant Internationalisiornng rler Viilkanolotnschr!

Forschung vide: Sitzungsberichte der Koniglich Preussischen

Akademie der Wissenschaften Jahrg. 1913. Zwciter Halb-

band pag. 810 e. v.). Deze voorstellen werdeu, zooals

blijkt uit het „Bericht", van professor Branca, ,.iiberdiemir

„zugegangenen Urteile der Fachgenossen," betreffendc die

in „Ziel Vulcanologiscber Forschung von mir gemachteu

„Vorsehlage," (zie Abhandlungen der Preuss. Akademie der

Wissenschaften: Jahrg. 1914, Physik-Mathem. Klasse, Xo. 2),

door de geleerden van alle landen met instemming begroet,

ook door de Nederlandsche Hoogleeraren Martin, Molen-

In hoeverre heeft de Nederlandsch [adiscbe Regeering in

dit opzicht een taak te vervullen ?

Ouze Oost-Aziatische kolonien ziju een vnlkanenland bij

uitnemendheid. De bekende italiaansche vulcanoloog G. Mi-:u-

calli zegt o. a. van Java „L'isoIa di Giava e vcraniente la.

terra classica dei vulcani'" (\ ulrnni atiivi della Terra, pag. •'- U)
Niet alleen is het aantal recente, althans tot de jonirste

geologische formatie behoorende vulkanen zecr groot, ook in

de voorafgaande periodeu, o.m. quartair en het tertiair ziju

deze streken het tooneel geweest van een minstens even

belangrijke activiteit op dit gebied. Geen land ter wereld biedt

zulk een eenige gelegenheid om, als een onafgebroken schakel

het vulkanische phenomeen van af het tertiair tot op den



huidigen dag to bestudeeren. I'.ijk-HiitMidt' om>tandighei!t'i;.

als de situatic juist op den evenaar, het tropischo klimaat

met een bnitengewone ueerslag. maketi Indie als object van

De vulcanologie zelf neemt onder do wctenschappen een

Vlangrijke phiuts in: dat zij zich alleenlijk zon bewegen op

hot sillied van wat in den volksmond als vulk&&isch<

versehijn-elen bekend staat, is eon meening die waarsrhijn-

lijk even algemoen verbreid als onjuist is. Do vnleanolo^ir

andero takken van gcologische wetenschap: geodynimica,

geoteetoniek, stratigrafie, petrografie en seismologio.

Ik wijs or sleohts op dat, op zijn voor kort gehonden

voordracht in de Koninklijke Xatunrkundige Yereenigimr to

Batavia. de docent aan 's Kijks Hoogere Land-, Tnin- en

Boschbouwschool J. van- Barbn een niogelijko beinvloeding

van de ijsoverdekking van Xoordwest Europa gedurende den

Dilnviaaltijd op do viilcanische vorsohijnsolon in den Archipel

ter sprake bracht.

De samenhang van de vulcanologie — met de leer van het

masrma als tusschens chakel- met de ertsknndo moge als

tweede voorbeeld gekozen worden 0111 to demonstreeren welke

wijd niteenliggende <rraagstukken door de vulcanologische

wotensehap bostreken worden.

Ook met andero m tenschapjien bestaat eeu rafter of minder

directe wisselwerking.
,

o. a. met de meteorologie en zelfsde

In de rij der takken van wetenschap neemt de vuleanoloirio

ongetwijfeld een der eerste plaatsen in.

De bevordering van een dorgelijke wetenschap is dus een

hoogst nuttige en dankbare taak en het valt in. i. niet te

ontkennen dat op de Xederlandsch Indische Regeering, als

Souvereine van een land, dat daartoe door de natunr in alle

opzichten aangewezen is, een zekere verplichting rust op een

of andere wijze het vulcanologisch onderzoek te bevorderen.
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Niomantl zal thans moor van gansoher harto ecu mcennaloi;

geuit variant van het woord van Thorbeckb willen onder-

schrijven dat „wetenschap geen Regeeringszaak" is. Devraag

is niet nieor <>i, inaar in wolko mate do Kogoering zich met

directe bevordering van de wetenschap moot inlaten.

Zij kan dit op tweeerlei wijze doen:

a) door het particulier initiatief, ook door toczcggen en

verleenen van steun, zoowel financieel als materieel aan

te moedigen.

h) door zelf door het stichten van oon bepaalden weten-

schappelijken — in dit gcval dus vulcanologischen— dienst,

de studie ter hand te nemen.

V66r dcze punten nader te bespreken, verdient het aan-

beveling na te gaan hoe het daarmede in and ere landen staat.

Zoover kan worden nagegaan bcstaat een eigenlijke vulca-

nologische dienst nergens, ook niet in Japan, waar de studie

der vulkanen opgcdragen is aan het in 1892 — als gevolg

van de groote Mino-Owariaardbeving, waarbij in Middon-

Japan groote verwoesting werd aangericht en o.a. een aard-

scheur ontstond van 115 KM. lang — opgerichte Imperial

Earthquake Investigation Committee. De werkwijze, die

gevolgd werd, blijkt het beste uit de volgende aanhalinguit

een betrekkelijk geschriftje van het met de vulkaanstudie

belaste lid van het comite, de hoogleeraar in de geologie aan

de Universiteit te Tokyo Dr. B. Koto, „The scope of the

Vulcanological Survey of Japan:"

„Through the valuable assistance of some senior students of

our University, to each of whom I assign a certain district

to be studied in detail, serving also for the graduating theses

of these students in the course of g'-'ik.-T. I am enabled to carry

oat the work, besides getting assistance from my colleagues,

postgraduates and a few junior students; to these latter I usually

allot the localities of interest for fieldexercises in geology".

Van een vaste formatie, een eigenlijken dienst, was dus

geen sprake; de heer Koto werkte met vrijwillige mede-
werkers. Ook de geldmiddelen werden niet ruim toegemeten

:



Though the Committee was called into life in 1892,

yet my work actually began two years later for various

reasons, chiefly owing to paucity of the appropriation for

the travelling expenses, in the present *) fiscal year

only 75o yen or 1850 francs."

In 1914 bestond het personeel van hot Comite uit do hee-

ren professor B. Mano en professor Dr. F. Omori zoodat in

het wezen ervan geen verandering schijnt to zijn gekomen.

Ook in Italie' bestaat geen eigenlijke vulcanologische dienst.

De geologische karteering der vulkanen geschiedt niet

afzonderlijk, maar gelijk met de algomeene geologische opname

door de lieale Ufficio Geologico, ecn sectie van het Corpo

reale delle Miniere, dus op dezelfde wijze als Verbeek voor

Java gedaan heeft.

Met de seismologie, die in Italie in het nauwste verband

staat met vulkanische verschijnselen, houdt zich ecn geleerd

genootschap bezig: „Societa Sismologica Italiana."

Wei bestaan observatoria op den Vesuvius en den Etna.

Dat op den Vesuvius althans, schijnt een Gouvernements-

insttelling te zijn. Omtrent de inrichting ervan kan men in de

„Monatsberichte der Deutschen geologischen Gesellschaft"

van 1906 No. 5 het volgende lezen:

„Es ist sehr zu bedauern, dasz von Seiten der Ttalien-

„ischen Regierung trotz der fortwahrenden Vorstellungen

..seines Leiters so wenig fur das Observatorium and damit

Jfttr eine ausreichende wissenschaftliche Verfolgung derarti-

„ger Eruptionen (die van April 1906) vorgesorgt ist ...

Statt dessen entspricht der Zustand der gesammten Einrichtung

auch nicht den bescheidensten Anspriichen. Vielleicht schafft

der diesjahrige Ausbruch Wandel- " (R. MiGBAESf

„Uber Beobachtungen wabrcnd dos Vesuvausbriiches in

April 1906). Ueze hoop schijnt niet tot vervulling gekomen

te zijn, want in 1914 spreekt Branca nog van het „ziemlich

unfruchtbare Italienische \'esuvoliher\'atoriuni".



l)c bemoeienis van do Italiaansche Regeering schijnt dna

al zeer bescheiden to ziju.

Al mogen dan ook in doze beide 1andc u geen eigenlijke

vulcanologische diensten bestaan en de Regeeringsbemoeienis

al zeer beperki zijn. in goon onkel ander land of vreemde

kolonie is men nog zoover, en bepaalt men er zich toe af

en toe bij buitengewone verschijnselen of catastrophen geleer-

len nit het moederland (o. a. professor Lacroix naar den

Mont Pelee) nit to zenden en missehien ook wel — dit is

niet na te gaan met de beschikbare bronnen — wetenschap-

pelijke cxpedities te steunen.

Wat omtrent de \ederlandsrh-lndis<d)e vulkancn bekend is

en te boek gesteld, is niet zoo irerinu
-

als men zou verwachten;

men denke slechts aan het work van Jcxghl-hx, Vebbeek

en Pexnema, doorbladere slechts de jaargangen van het

Jaarboek van het Mijnwezcn. dat van den Topografischen

dienst en de pnblicaties van het K'oninklijk Magnetisch en

Meteorologisch Observatorium. al welke wetenschap vrijwel

geheel op Gouvernementskosten vorkregen is.

Wat de behartiging van de vulcanologische wetenschap

betreft, maakt de Xederlandsch-Indische Regeering waarlijk

geen kwaad figuur en zou zij zek<'r aan alle redelijke eischen

tegemoet komen door het toezeggen van steun en hulp

om de vulcanologische studio hier to lande aan te moedigen.

Men zou hier tegeu kunnen aanvoeren dat, al hebben

landen als Japan en Italie dan ook wel is waar geen eigeu-

lijkcn vulcanologischen dienst en al is de Regeeringsbe-

moeienis dan ook al gering, de vulcanologie daar in elk geval

tot haar rechtkomt, omdat wetenschappelijke genootschappen,

particuliere geleerden, universiteiten enz, daarvoor zorg

dragen, zoodat die Regeeringen met eenigeu steun en tege-

moetkoming volstaan kunnen, maar dat, waar deze hier te

lande ontbreken, hunne werkzaamheden, nolens volens, ge-

heel op de schouders der Regeering moeten terecht komen.

Wanueer een dergelijke tegenwerping zou moeten dienen

om de noodzakelijkheid van het instellen van een vulcano-



logischen dicnst voor zuiver wetenschappclijke doeleinden,

te bepleiteu, is het reeds voldoende om daartegen aan te

voeren, dat, als zulks voor de vulcanologie het geval is, het

gelijkelijk geldt voor elke andere tak van wetenschap en

dat dus de financieele consequenties, die aan zulk een

standpunt verbonden zijn, de doorvoering daarvan eeuvoudig

onmogelijk doen zijn, om verder te zwijgen over het lang

niet denkbeeldige gevaar van versteening, dat elke tak van

wetenschap of kunst bedreigt, die in het starre keurslijt van

een dienst wordt ingeperst.

Ik meen dus dat, wanneer het betrcft de behartiging der

vulcanologie uitsluitend met wott'iisi-liMppelijke bedoelingen,

de Xederlandsch Indische Eegeering er mede volstaan moet

het vulcanologisch onderzoek aan te moedigen door binnen

redelijke grenzen hulp en steun te verleenen en van deze

haar bedoeliug door mededeeling daarvan aan Nederlandsche

en eventueel buitenlandsche universiteiten en wetenschappc-

lijke genootschappen te doen blijken, eventueel ook door

het stichten van een Genootschap in Indie dat rnlcanologische

studien ten doel heeft, te bevorderen.

Trouwens uit de antwoorden, die de hoogleeraar Braxca
op zijn voorstellen ontving blijkt, voor zoover zij dit thema

behandelen, dat wel algemeen de stichting van nationale

vulcanologische Instituten wordt wenschelijk geacht, maar

dat de voorstelling, als zouden deze een tak van Gouverne-

mentsdienst moeten zijn, geenszins algemeen is. Zooschrijft

von Wolff uit Danzig: „Fiir Deutschland und dasselbe

»gilt natiirlich fur andere Lander in gleicher Lage, wurde

;,die Aufgabe erwachsen die tatigen Vulkane seiner Kolonien

,zu uberwachen. Es miiszten mit Hilfe der Behorden

„geeignete Pcrsonlichkeiten gefunden werden, wie Offiziere

,der Schutztruppe, Arzte, Regierimgsl)eambte oder andere

B Ortsansassige, die sich bereit erklaren derartige Aufgaben

:<auf sich zu nehmen und sich verpflichten der Zentralstelle

„Bericht zu erstatten. Kosten wiirden der Regierung kaum

.,dadurch erwachsen."



Welke wijze van werken professor I'.kanca in du Duirsche

Kolonien wil toepassen blijkt uit het volgende

:

„Die Wex/il- Kit kmwn- Stiftung bei derselben Akademie

(de „Akademie dor Wissenschaften") hat auf in einen Antrag

einen groszeren Betrag in Aussicht gestellt fiir die Inan-

griffnahme einer rntersnchung unserer kolonialen Vulkane. In

Erganzung dazn ist mit Unterstiitzung des Kultusministeriums

das Kolonialamt ^ebeten worden, einen gleichen Zuschusz zu

dieser Summe tfewahren zu wollen. Es werden sich aucb,

wie ich hofPe, tioch weitere Mittel von anderer Stelle her

erlangen lassen, so dasz die gewaltige Aufgabe, unsere

erloschenen und tatigen Vulkane in den Kolonien griindlich

zu untersuchen, vennutlich bald kriiftig in Angriff genommen

werden kann"'

Met deze aanbalingen mage volstaan worden daar hier een

algemeen gezaghebbend persoon aan het woord is, wiens

zienswijze men met gerustheid als richtsnoer voor de te

volgen gedragsliju, wat het zuiver wetenschappelijke gedeelte

betreft, kan aannemen.

Een andere zaak waarop ook door den heer Wim* Easton

wordt gewezen, is het directe praktische nut dat een vulca-

nologische dienst kan afwerpen.

Men behoeft or nict op te rekeneu dat de best ingerichte

en meest uitgebreide dienst van dezen aard catastrophen

als die van den Tambora (1815), Krakatau (1883), enz. zal

kunnen voorspellen, zoodat tijdig maatregelen genomen kun-

nen worden om het onheil zooveel inogelijk te beperken.

Zelfs het Observatorium op den Vesuvius heeft niet kunnen

verhinderen, dat bij de uitbarsting van April 1905 nog 500

menschenlevens verloren gingen. Zulke eischen behoeft men
echter niet te stollen. Ook wanneer op kleiner schaal leed

en verlies voorkomen of verminderd kunnen worden blijft

dit nog een schoone en nuttige, maar ook te eischen, taak.

Een betere kennis van onze vulkanen, b. v. van de

zwakke punten in den kraterwand, waar kratermeren kunnen

doorbreken waardoor lahars (modderstroomen) veroorzaakt
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wordeu, zooals die van den Keloet of waarlangs lava-erupties

zich een weg kunnen banen; van rotsmassa's die gemakke-

lijk kunnen afstorten — zooals o.a. aan den vulkaan Roeang

voorkomen en die het plaatsje Tagoelandang bedreigen,

geregelde observatie van vulkanen, die met een uitbarsting enz.

dreigen, zal er veel toe kunnen bijdragen ora noodlottige gebeur-

tenissen te voorkomen door de aandacht op het mogelijkegevaar

te vestigen en volksnederzettingen, het aanleggen van cultuur

ondernemingen enz. op de bedreigde punten te ontraden, of

door het aanleggen van kunstwerken het gevaar af te wenden.

De dienst van het Mijnwezen doet in dit opzicht wat het

in verband met anderc werkzaamheden en beschikbaar per-

son eel doen kan.

Wanneer de heer Wing Easton dit onbevredigend vindt

dan kan men deze meening slechts beamen.

Niet dan zelden treft men ouder het personeel van dezen

dienst iemand als wijlen den ingenieur H. Cool, die van

vulcanologie een bijzondere studie gemaakt had. Bovendien

wordt inderdaad in den regel eerst tot een bezoek aan vul-

kanen overgegaan, wanneer iets onrustbarends gerapporteerd

wordt. Dit zou op zich zelf geen bezwaar zijn, mits dan

slechts onmiddellijk iemand en wel een geheel deskundig

persoon daarmedc kon worden belast, Dit is nu zeer dikwijls

niet het geval en het kan daardoor gemakkelijk voorkomen

dat het dan reeds te laat is.

Wil men in deze richting werkelijk iets effectiefs bereiken,

dan zal het zeker wenschelijk zijn dat geregelde ensyste-

matische observatie plaats heeft en wel door een vakman, die

zich geheel aan zijn taak zal kunnen wijden.

Of dit een vulcanologische waarnemingsdienst zal moeten

worden, zooals de heer Wing Easton wenscht, is een andere

zaak, wanneer men althans met een dienst bedoeld een min

of meer zelfstandige tak van staatszorg met een min of meer

omvangrijk personeel en hulpmiddelen. Het is niet noodig

dat iedere werkzame vulkaan voortdurend bewaakt wordt

door een deskundigen dienst.
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Het hiervoor genoemde voorbeeld van het Vesuviusobser-

vatorium, hoe onvoldoende dan misschien, van een weten-

schappelijk standpunt gezien, toegerust, is daar ora aan

te toonen hoe betrekkelijk weinig men daarmede bereikt.

Bovendien zijn uitbarstingen gelukkig niet aan de orde van den

dag, eerder betrekkelijk zeldzaam en raaakt in vele zoo niet

de meeste gevallen de vulkaan reeds geruimen tijd te voren

zelf op te verwachten verhoogde working opmerkzaam. Een

voorbeeld uit den allerlaatsten tijd is de uitbarsting van den

Sakaia Jima (Japan). Abnormale verschijnselen deden zich

reeds voor in de lente van 1913, en herhaalden zich voort-

durend in den loop van het jaar; toch werd de bevolking

nog door de catastrophe van 12 Jauuari 1914 overvallen

en kon zich slechts door een overhaaste vlucht redden, Wat

niet verhinderde dat nog vele ongelukken (dooden en gewon-

den) te betreuren vielen.

Men kan n.m.m. aan alle redelijke eischen van zuiver

praktischen aard tegemoet komen, wanneer alle vulkanen, die

een gevaar kunnen opleveren, dus die in dichtbevolkte stre-

ken (Java en Sumatra), met langer of korter tusschenpoozen,

echter regelmatig door een deskundige worden bezocht, om

zich van den toestand te overtuigen; van welke bezoeken

dan tevens gebruik gemaakt kan worden voor het verza-

melen van allerlei gegevens over b. v. den [toestand van

den kraterrand, enz. Een voortdurende bewaking zal eerst

noodig zijn, wanneer werkelijk zich iets onrustbarends voor-

doet.

Aan de hand van de vooraf verzamelde gegevens zal dan

de deskundige zoodanige maatregelen kunnen treffen, dat deze

zoo doelmatig mogelijk zijn.

Voor vulkanen, die in meer afgelegen gedeelten van den

Archipel liggen, zou men kunnen volstaan met — zooals door

von Wolff voor de Duitsche kolonies werd voorgesteld —
de hulp van ter plaatse wonende officieren, ambtenaren, of

particulieren in te roepen voor de bewaking der vulkanen

in nonnale tijden (dus zoolang geen uitbarsting dreigt) aan



— 91 —

de hand van aanwijzingen en voorschriften ter zake van

deskundige zijde.

Het wil mij voorkomen dat men hiermedc, wat den zuiver

praktischen kant van de zaak betreft, afdoende geholpen zal

zijn en dat daarvoor geen dienst noodig is, doch slechts een

enkel persoon, maar dan ook een vakmau en die daartoe

voortdurend beschikbaar is, eventueel met eenig europeesch

(opziener, topograaf) en inlandseh (manni's, opnemers) hulp-

personeel, voldoende is.

Deze vulcanologische specialiteit ware, dat behoeft om
het innige verband tusschen vulcanologie en geologie wel

geen betoog, aan den dienst toe te voegen, die ook overigens

de algemeene geologische bestudeering van den Arehipel

tot taak heeft.

De bovenstaande beschouwingen samenvattende meen ik

tot de volgende slotsom te moeten komen

:

a) dat, wat de vulkanen in deze kolonien betreft der

Xederlandsch Indische Kegeering een tweeledige taak

beschoren is; n.l.

1) bevorderiug van de wetenschappelijke studie;

2) bestudeering der vulkanen ait zuiver praktiscbe over-

wegingen

;

b) het eerste gedeelte der taak ware te bereiken door niet

alleen, zoowel financieel als materieel, particuliere onder-

zoekers te steunen, maar ook, door aan dit voorneraen

ruchtbaarheid te geven, het particuliere onderzoek aan

te moedigen.

Er zou gestreefd moeten worden naar de oprichting van

een vereeniging der behartiging vau vulcanologische studien,

hetzij als zelfstandig genootschap, hetzij als afdeeling van

een bestaande vereeniging b.v. van de Koninklijke Xatuur-

kundige Vereeniging."

Daar het zuiver Indische belangen geldt, ware aan een

Indische Vereeniging, die daartoe competent is, de voorkeur

te geven boven een Vereeniging in het Moederland.

Ook praktische belangen — de groote afstand — zou een



actueele en intensieve gestie eener Xedorlandsche Vereeniging

in den weg staan — doen zulks weuschelijk voorkomen. Deze

Vereeniging zou zich in de eerste plaats hebben toe te

leggen op net verzamelen van alles wat omtrent onze

Tndische vulkanen bekend is of bekend wordt,. het aanleggen

van een vulcanologisch archief, van kaarten materiaal enz.,

zoodat het particaliere onderzoekers tot wegwijzer dienen kan.

Hieraan waren in een eventueel internationaal tiids< hrit't

(zooals door Branca is voorgcsteld) of zoolang dit niet

bestaat, op eigen gelegenheid publicaties te verbinden in

een der moderne talen van alles wat daarvoor in aanmer-

king komt.

Vervolgens zou het Genootschap financieelcn en materieelen

(b.v. met instrumenten enz.) steun kunnen verleenen aan

onderzoekers of zijne bemiddeling kunnen verleenen voor

het verkrijgen van fondsen voor bepaalde onderzoekingen

of onderzoekers, prijsvragen uitschrijven, enz.

Door het bouwen van logeergelegenheden op belangrijke

punten en het aanleggen of verbeteren van toegangswegen

en paden ware door het genootschap het bezoek aan en

daarrnede de belangstelling voor vulkanen aan te moedigen.

Voorts ware door het genootschap een vulcanologisch mu-

seum te stichten.

De Regeering zou van hare belangstelling in het weten-

schappelijk vulcanologisch onderzoek kunnen doen blijken

door het genootschap te subsidieeren ; door al haar officieren,

ambtenaren, gezagvoerders van oorlogsbodems, Gouvernemcnts-

vaartuigen enz. op te dragon van alle waarnemingen op

vulcanologisch gebied onmiddellijk (behalve aan den Gou-

vernements vulcanoloog) ook aan het Genootschap mededee-

ling te doen en door Chefs van diensten b.v. van den

Topografischen dienst, van het Mijnwezen en misschien nog

andere, op te dragen, zoodra de werkzaamheden zich in

vulkaangebied bewegen, met het Genootschap overleg te

plegen, ten einde na te gaan in hoeverre men op weten-

schappelijk gebied nuttig kan zijn.



Voor vulkaanstudie met zuiver praktische bedoelingen

ware (bij den dienst van het Mijnwezen) een mijninge-

nieur of geoloog in te stelleu met bijzondere belangstel-

ling en reeds praktische ervaring op het gebied der

Vulcanologie of een daarvoor geschikt ingenieur bij den

dienst van het Mijnwezen met eenig hulppersoneel met

doze speciale taak te belasten.



WELTEVREDEN,

het Bestuur der Koninklijke

Xatuurkundige Vereeniging,

De strekking van het onderhavige schrijven is aan het

Bestuur der Koninklijke Xatuurkundige Vereeniging eenige

voorstellen te doen welke de bedoeting hebben de belangstel-

ling voor de studio der vulcanologie in deze gewesten op te

wekkeu, deze studio zelf op wetenschappelijken grondslag to

bevorderen en systematisch door te voeren, op zoodanige

wijze dat Xederlandsch-Indie eens ten opzichte van deze tak

van wetenschap de plaats zal innemen die haar als het ware

van nature is toebedeeld.

De directe aanleiding tot dit schrijven is een leziug welke

in December 1915 door den heer X. Wing Easton gchouden

werd voor de geologische sectie van het geologisch mijnbouw-

kundig Genootschap voor Xederland en Kolonien over „Wat

wij van onze Indische Vulkauen weten en niet weten".

Een verkort overzicht van deze leziug verschcen in de

„Verslagen der Geologische sectie" van genoenul genootschap,

derde stuk tweede deel pag. 101 e. v. De heer Easton

bepleit in zijne voordracht de oprichting van Gouvernements-

wege van een vulcanologischen dienst welke een tweeledige

taak zal hebben. n. 1. die van zuiver weteuschappelijke

vulkanenstudie en daarnaast het praktische doel zal nastreven

van bewaking der vulkanen ter vo'orkoming, althans de ver-

mindering, van rampen als gevolg van vulcanische werking.

De heer Easton stelt zich voor, dat men wel niet binnen

enkele jaren, maar toch zeker binnen afzienbaren tijd, op

die wijze zou geraken tot resultaten, die de vergelijking



zouden kunneu doorstaan met die, welke ten aanzien van

storm voorspellingeu door tie meteorologie zijn bereikt geworden.

Om te groote uitvoerigheid te vennijden zie ik er van af

mijn standpunt in doze nader toe te lichten en zal er mij

toe beperken dit standpunt slechts in het kort uiteen te

Bevordering van do wetenschap is zeker een zaak van

Staatszorg maar kan nooit zoover gaan dat daarvoor in het

belang van een of audere tak van wetenschap een bepaalde

dienst gesticht wordt; de beoefening eener wetenschap als

doel op zichzelf kan en mag nooit in het keurslijf van een

..dimd'' u oideii ingeperst. De taak van den Staat kan niet

verder gaan dan het weteuschappelijk onderzoek aan te

moedigen door aan zelfstandige en vrije onderzoekers hulp

en steun te verleenen.

Een bewakiugsdienst met zuiver prakfisclu- doeleinden is

een ander ding, dat echter hier verder niet ter sprake behoeft

te komen.

Wanneer er mede ingestemd wordt dat het initiatief tot

de beoefening der wetenscliapp Sijke vulcauologie van particuliere

zijde moet komen, is de vraag te beantwoorden of het in

deze gewesten gewenscht is en noodig is maatregelen ter

zake te treffen.

Omtrent de wenschelijkheid van wetenschappelijke vul-

canologische studio hier te lande zal wel overeenstemming

heerscheu. Indie is een vulkanenland bij uitnemendheid. De
bekende italiaansche vulcanoloog G. Mercali uoemt het eiland

Java „la terra classica dei vulcani". De belangstclling voor

deze tak van wetenschap begint, na een periode van inslui-

mering, in alle landen te herleven; Indie is van nature

aangewezen om een plaats in de voorste rij in te nemen.

Is het noodig? Misschien niet om de belangstelling op

te wekken. Het werk van Junghuhh, Verbekk en Fknxkma

buiten beschouwing latende behoeft men slechts in de publi-

caties van het Kon. Magu. en Met, Observatorium, van den

Topografischcn Dienst en van het Mijuwezen te bladeren om



er zich van te overtuigen, dat de helang>telling or in voldoeude

mate is, niaar juist het feit, dat hier reeds'-de publicaties van

drie onafhankelijk van elkaar werkende officieele licharnen

genoemd worden, behalvc nog- andere zelfstaudige geschriften,

waarin de resultaten dezer belangstelling verspreid zijn, bewijst

dat het ontbreekt aan systeem en organisatie. D-dtliierin voorzien

wordt is wel noodig, een emperatieve eisch; zonderdit is een

doelbewust streven onmogelijk. Hetisom dit te verkrijgen dat.

ik gemeend hob niij tot het Bestuur der K. X. V. to mocten

wcndcn. niet alleen oindat dit een onderwerp is. dat m. i.

geheel op het terrein onzer vereenigiog thuis behoort maar

ook omdat mij bekend is, dat bij vele leden voor de vulcano-

logie een warme belangstelling aanwezig is.

Omtrent do vraag hoe een systeniatiseerinir en oruar.isufie

van do wetenschappelijke vulcanologie hot beste te bereiken

zou zijn meen ik mij van eenige positieve voorstellen te

moeten onthouden, daar ik meen dat ter zake meer zake-

lijks to verwachten is van een discussie dezer vraag door

belangstellenden. Het volgende heeft dan ook slechts de

bedoeling eenigszins de gedachte te bepalen. Ik stel mij

voor de stichting van een wetenschappelijk licbaam, dat zich

nitsluitend met de vulcanologie zal bezig houden, hetzij

als zelfstandige Vereeniging, hetzij als onderafdeeling der

K.N.V. De taak van dit lichaam zou zijn zich in de eerste

plaats too te leggen op het verzamelen van alles wat omtrent

onze Indische vulkanen bekend is en bekend wordt, het

aanleggen van een vulcanologisch archief. kaartenverzame-

ling, bibliotheek en een vulcanologisch museum, zoodat het

aan ondcrzoekers alles kan gcven, wat deze noodig he!. ben

entot vraagbaakenwegwijzerkandienen. Kieraamvarenpubli-

caties te verbinden in een eventueel internationaal tijdschrit't

(zooals door prof BitANco-Berlijn is voorgesteld) of zoolaug

dit niet bestaat op eigen gelegenheid in een der moderno talen,

van alles wat op vulcanologisch gebied in Indie bekend wordt.

Voorts zou het Genootsehap finantieelen en materieelen

steun moeten verleenen aan onderzoekers of hare bemiddelmg
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kunncn verlecnen tot het verkrijgen van fondsen of tegemoet-

komingeii hetzij van particulicren dan wel van de Regeering;

;<rijsvragen uitschrijven enz.

Door de Vereeniging ware in verbinding te treden met

personcn die vulcaniscbe streken bewonen, en die lust tot het

doen van waarnemingen bczitten; kcnnis dor vuleanologic

door het uitgeven van handleidiugen en handboekjes onder

hen te verspreiden, om zoo te komen tot een net van waar-

neniiugsposteu. Van Kogeeringswege zou hiertoe zeer kunnen

worden bijgedragen door een opdracht aan alle ajnbtenaren.

oftieieren, gezagvoerders van oorlogsbodems, gouvernements

vaartuigen enz. oni van alle' waarnemingen door hen gedaan

op vulcauologiscli ml.icii onmiddellijk en rechtstreeks aan de

vereeniging kennis te geven en aan Chefs van diensten als

b.v. het Kon. Magn. en Met. Observatorium, de Topografische

Dienst, het Mijnwezen enz. op te dragen, zoodra hunne

werkzaamheden zich in vulkanengebied bewegen, met de

Vereeniging overleg te plegen ten einde na te gaan in hoe-

verre men op wetenschappelijk gebied nuttig kan zijn.

Door het bouwen van logeergelegenheden op belangrijke

punten, en het aanleggen en verbeteren van toegangswogon

en paden ware door de vereeniging het bezoek aan en de

belaagstellillg voor vulkanen aan te moedigen.

Verbinding ware tezoeken metbuitenlaudsche vereenigingen,

die eenzelfde of soortegelijk doel nastreven, om zooveel moge-

lijk tot internationale samenwerking te komen.

Wanneer het Bestunr der K. X. V. zich met de leidende

gedachte van dit schrijven kan vereeuigen zou het mij aan-

genaam zijn wanneer het een en ander zou willen ter hand

nemen op zoodanige wi]ze als na bespreking van een en

ander in een Bestuursvergadering, het meest doeltreffend

geacht zal worden.

Het lid der Kon, NatmirJaindige Vereeniging,

P. Hdm.



EXTRACT uit de Bestuursvergadering der

K. N. V. gehouden op 8 Juli 1918.

Vulkanologie.

Daar het te laat geworden is 0111 nog tot eene nieuwe

mededeeling over te gaan zal de heer Escher zijne mede-

deeling tot de volgende vergadering uitstellen.

Wei wordt nog voorleziDg gedaan van den brief van den

heer Hovig, hiervoor opgenomen, waarin deze het Bestuur

verzoekt maatregelen te nemen tot de oprichting van een

afdeeling voor vulkanologie of het instellen van eenlichaam,

dat de bestudeering ervan zal bevorderen.

Hit de vele discussies blijkt, dat in de vergadering nog

geen overeenstemming bestaat, wat nicer gewenscht is: een

comraissie ingesteld door de Vereeniging of een afdeeling

van de Vereeniging. Sommigen wijzen er op dat het ge-

wenscht is de oprichting af te wachten van de Geologisch-

Geographische afdeeling. Besloten wordt in de volgende

vergadering hierop terug te komen. Ueze vergadering zal

met het oog op het as. vertrek van den heer Hovig op den

eersten Maandag in Augustus wordcn gehouden.



Programma van Werkzaamheden

voor Vulkanologie

Koninklijk Natuurkundige Vereeniging.

I.

Inleiding.

Wing Easton's oproep (lit. 1), om ouze plicht jegens de

wetenschap der vulkanologie beter dan tot dusverre na te

komen, is in goede aarde gevallen.

Het is mij ter oore gekomen, dat de Chefvan het Mtjnwexen

den Directeur van Gouvernementsbedrijven zijn inzichten

omtrent de taak van het Gouvernemeut ten opzichte van de

studie der vulkauologie in Xederlandsch-Indie kcnbaar maakte.

Van It Hovig ging zooals U bekend is, een oproep uit,

vervat in een schrijven aan het bestuur onzer
k
vereeniging,

om te geraken tot de stichting eener afdeeling voor vulkano-

logie. Uaar ik mij sinds eenigen tijd met soortgelijke plannen

bezig hield, verzamelde ik eenig materiaal, waaruit ik meen
een „programma van werkzaamheden" te mogen samenstellen.

Het kon niet in mijn bedoeling liggen, naar volledigheid

te streven. Ten deele zal het te stichten afdeelingsbestuur

of de commissie hierin aanvullend moeten optreden, ten deele

zullen de eens ingeslagen wegen ons weer nieuwe leeren

kennen.

Het tijdstip van do stichting eener afdeeliog of commissie

voor vulkanologie is m.i. zeer gunstig gekozen.
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Wellicht wordt het gemis van een vulkanologische specia-

liteit hier te lande gevoeld, die als leider zou kunnen

optreden. Ik ben er van overtuigd, dat de gelegenheid en

de tijd wel specialiteiten zullen vormen.

In zoo verre sprak ik van een guustigen tijd voor het

begin van een meer uitgebreide vulkanologische studie, in

onze Oost Indische kolonien, als er in delaatste jaren eenige

buitengewoon belangrijke wcrken op vulkanologisch gebied

verschenen zijn, waarin het nieuwste weten voor ons is

samengevat.

In de eerste plaats noeni ik het eerste algemeene deel

van het handbook voor vulkanologic van von Wolff, ver-

schenen in 1914 (lit. 2). Op grondige wijzc is hier de zeer

uitgebreide en tevens zeer verspreide literatuur verwerkt

tot een buitengewoon bruikbaar on yoIIimIpj overzicht der

leidende gezichtspunten. Het is ,,durchaus griindlich", zooals

wij dat van goede Duitsche handboeken gewend zijn Met

groote belangstelling kunnen wij er het twecde speciale

deel van tegemoet zien.

Van een geheel ander standpunt is het werk van R. A. Daly

(lit. 3) belangrijk. Het draagt een sterk subjectief karakter,

en is met de overtuiging geschreven, waarmede groote denkers

hun inzichten kunnen weergeven. Vooral op het gebied der

petrografie worden hierin nieuwe hypotheses van verdragende

beteekenis geschapen. Ik noem hier slechts de leer van

het bazaltisch karakter van het oermagma.
Bij de beoordeeling van het werk van anderen is het

moeilijk, zuiver objectief te blijven. Ik gevoel de grootste

bewondering voor een man als A. Brun (lit. 4), die het

waagde, geheel eigen paden te betreden en daarlangs opklim-

mend, een standpuut te bereiken, waarop hij volkomen

geisoleerd stond. Lijnrecht tegenover de heerschende mee-

ning durfde hij te verklaren, dat de vulkanische uitbarstingen

zonder uitstooten van waterdamp geschieden, of, om het met
zijn woorden uit te drukken: ,.le phonomene eruptif anhydre

est universel" (lit. 5 p. 14).
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Het kan zijn, dat hij ocn weinig overdrcven heeft, ofschoon

do aanvallen van A. L. Day en E. 8. Shepherd (lit. 6) mi.

niet afdoende zijn, om ook slechts in een speciaal geval de

uitkomst van do ondcrzoekingen van Brux te logenstraffen.

(Zie o.a. lit. 5).

Het zal ons aanstonds blijken, dat wij hier in Nederlandsch

Oost Indie speciaal met veel vrucht zullen kunnen voort-

bouwcn op het werk van Brux.

'K. Schxkider (lit. 7) behandelde de vnlkanen van een

yen eel under standpnnt. Hij bracht de geomorfoloyisrhe

zijde van het vraagstuk op den voorgrond. Bovendien vcr-

rijkte hij de vulkanologisebe literatuur met een nieuwen

catalogus der in historischen tijd werkzame vulkanen, die

367 nummers omvar. waarvan er 8 op Sumatra, 14 op Java,

12 op de kleine Soenda eilanden, 10 op de Molukken, 8 op

Celebes en 2 op de Sangi eilanden vallen.

De vier genoemde werken vullen elkaar op zeer gewenschte

wijze aan. Your hun verschijnen zou de opzet van een

werkprogramma slechts knnnsn geschied zijn door iemand,

die volkomen op de hoogte was van de zoo uitgebreide

speciale literatunr; literatuur, die hier in Nederlandsch

Indi< ;

, gezien het gemis aan eenigszins volledige bildiotheken,

voor het grootste gedeelte ontbreckt.

Een hernieuwde belangstelling heeft zich van de vnlka-

nologie meester gemaakt. Onderzoekingen van Lacroix,

naar aanleiding van de uitbarsting van den Mt Pelee in

1902 en van den Vesuvius in 1906, van Brux op talrijke

vulkanen en in zijn laboratorium, van von Kxehel,Thoroddskn,

o. a. der Uslandsche vulkanen, hebben naast zoovele andere,

ons inzicht in de wetenschap der vulkanologie. met groote

sprongen vooruitgebracht.

De elders gewonnen nieuwe inzichten moetcn hier gebruikt,

aan de natuur getoetst en zoo mogclijk verder uitgewerkt



Van eon algemeen standpunt beschouwd, bieden onze vulka-

nen geen groote afwisseling. Zij vallen vrijwel alle onder het

begrip rtrato-vulkaan, d. w. z. zij behooren tot de groep van

vulkanische bouwwerken, waaraan ieder outer oogenblik-

kclijk denkt, wanneer hij den naam vulkaan hoort uitsprcken.

Morfoloirisch is het meest opvallonde. '!at zij ecu concave profiel-

lijn vertoonen, die men getracht heeft, op wisknnstige krommen

terug te brengen, welke poging vermoedelijk wel gelukt

zou zijn, indien slechts losse deelen uitgeworpen werden van

een en dezclfde korrelgrootte. Behalve afwisseling in de

dimensies der uitgeworpen losse deelen, verhindert het uit-

vloeien van lava het ontstaan eener, in een fonnule onder

te brengen, profiellijn.

In hoofdzaak bestaan onze Indische vulkanen nit

ktasniatische producten, losse uitwerpsels, waartegenover

Schn'eider de rheumatitische producten stelt, die door

de uitgevloeide lava's ook hier te lande vertegenwoordigd

worden.

Van de zeven door Schneider onderscheiden morfologische

grondvormen treden er hier bijna uitsluitend twTee op: de

Jconide (voorbeelden Tjerimai, Lawoe, Tjikoerai, de laatste

bij Tjisoeroepan) en de homate, die steeds vergezeld gaat

van een caldeira, indien wij hieraan de uitsluitend morfolo-

gische beteekenis toekennen van een vulkaan met een in

verhouding tot bekende kraterpijpdoorsneden, abnormaal

grooten kraterbodem.

Een zui\^r voorbeeld van een homate is mij in Neder-

landsch Indie niet bekend. Daarentegen treden hier zeer

veel gemengde vormen op, vooral de koni-homate, waarondcr

Schxkideu* een konide verstaat, die op den top een homate

beherbergt. (Tenger gebergte). In de homate van het



aron, met <ie zan<iviakt«« >pgoro\veni KnloeJ,

jet de zandvlakte Sesorowedi Lor, tenvi.il de

ok en de Kembang als konide op te vatten zij

voorbeeld voor de homa-konide, d.i. een homate

konide opgebouwd is. noeint Schnkidki: de Mt

lassificatie van Schxeidkk beeft het voordcel,

morfetogisc!) is. en das hypothetise.be besehou

vuldigheid van vonnen, on i.lar daar de rheimiatitisrhe pro-

dueten een lieli

(Udand, Hawa
Voor Indie

ingrijker aan dee! in den vulka;inbouw bezitten

pro,,rormi*g te .loemen (\ferapi

(Solo), Rocang (Sangi eilan, (lit. 1), die <ivcllicht tot een

der rhemnatitisithe vorn.en <am !miinkh.kk: d e tkoloide (Pay

de Sareoui. Airrergne), met coin exe profiellij n, of (\o belonite

(Kotsnaald van ieMtPel$c)ji-erai igscbikt zou !knnnen worden.

Zeker behoor t daartoe de in J all — Any nst us van dit jaar

gevonnde lavan

goeng (lit. 15).

Op de Hi.i^ei

ratei van den C.oenoeng Galoeng-

roegde plaat /ijn eenige der liiier behandelde

hoofdtypen. voorzoover zij in Indi 6 duidelijk ve rtegenwoordigd

/-ijn. vereenigd. Het Teng<M-<re!i ergte-proliel word zoodanig

ireconstrneerd, dat do Smeiroe i >r batten va It, daar anders

het morfologiseh beeld vert roeb,Dlfl zon yew orden zijn. De

doorsnede door den Tjireiuai {— T.jerimail w.od welwillend

afgestaan uit het eerstdaagsch te verschijnen .faarboek van

den Topografigcben Diensl over L<17. Do doorsnede door

de lavaprop van den <Taloenggoeng werd gesehetst: de

hoogte word op 130 M. de breedte op 5oo M aaiigenomen.

Ten slotte wees Wnw Bastom (lit, 1) o|) de ouvolledige

kennis der parasitaire kratertjes. Door Fennkma (lit. 9izijn

y.G uitvoerig besehreven van den Lamongan. Deze vulkaan

vortoont dus morfologis.-he overemkonist met den Ltna.



I)e T&poyrafisdie Dienst is seder* eenigc jaren Itezig,

in haar jaarverslagen keuriue hratefkanrtni te publieeereii.

Oagetwjjfeld vormen deze een belangrijke aanwinst voor de

studie der morfologie onzer vulkanen. Winc. Eastox (lit. 1)

wees er reeds op, dat het zeer te betreuren is, dat hier

met den topograaf niet een geoloog kou sainenwerken, waar-

door ongetwijfeld het inzicht iu de morfologie onzer vulkanen

verrijkt zou geworden zijn.

In verbend met aanstouds te bespreken werkzaatnheiiei

zou ik daarbij den wensch uilleti voegeu. dat deze krater-

kaarteirop grootere schaal uitgevoerd werden.

De samenwerking met den geoloogzou wellicht zoo gevonden

knnuen worden, dat de te stichten ^t

™™"'g- voor vulkanologie

een kennisgevingontvangt van den Chef van den Topografix-hen

Dienst tegen den tijd, dat een krateropname afloopt, waarna

dan eon geoloog nit te zenden ware, om door een kort

onderzoek de belangrijkste geologische gegevens te verzameler

Bijzonder vergemakkelijkt zou deze werkwijze worden, iudieu

bet Mijnwezen een geoloog speciaal voor vulkanologische

onderzoekiiinen zou kuuneii reserveeren.

Thermische classificatie der vulkaner

Sleehts enkele onzer vulkaii

barstingsverschijnselcn Een rangschikking in twee groepen:

vverkende en uitgedoot'de, is reeds daarom onniogelijk. onuiar

men nooit mot zekorln-id kan zouuen. dat eon vnlkaan nit-



Brun heeft ons een iuethode aau de hand gedaan, om deu

toestand der vulkanen van een bepaald standpunt scherp te

definieeron. ])e phase, waarin een vulkaan verkeerd, wordt

uiiii'cdnikt door do hoogste tenqieratuur, die er op waargeno-

men kan worden.

In het bijzonder is dozo methodo bruikbaar voor vulkanen,

die zich in sluimerenden toestand bevinden, die solfatanfa

en/of famarolen bezitteu.

Brun zelf heeft hier o.a. onderzoekingen verricht aan den

Smeroe, Bromo, Merapi, rapandajan. Tangkoeban-Prahoe,

zoodat wij das in staat gosteld worden, ons van de bruik-

baarheid zijner methode bij voorbaat te overtuigen.

De nicest algemeene definitie, die van een vulkaan gegeven

kan worden, gaat nit van een therinische beschouwing. Brun
definieert een vulkaan aldus: (lit. 4 pag. 13).

„Een vulkaan is een punt van het aardoppervlak, waarran

„de temperatuur afn />->•!, ,«l < runrfdnr, ,id an»m< /•-'

..is dan run de nahijgelegen punten. Dit temperatuiiivoiMliil

„kan meer dan duizend graden Celsius bedragen".

Logisch sluit hierbij aan zijn definitie eener solfatare (lit.

4 pag. 50).

„Een solfatare is de plants, treiar een hepaald n>-

„vlak de aardoppervlakte snijdt".

Van dit standpunt beschouwd, is een in het uitbarstings-

stadium verkeerende vulkaan een solfatare, waarbij een

geothcrmisch vlak van zeer hooge temperatuur de aardopper-

vlakte snijdt.

Met de ternperatuurbepaling der solfataren moet noodzakelijk

gepaard gaan een onderzoek der exhalatieproducten. Voor de

gesublimeerde stoffen zal dat minder moeilijkheden opleveren

dan voor de gasvormige.

Brun bepaalde de phase van den Tangkoeban-Prahoe op

100° C, die van den Papandajan op 270° C. (in 1908). In

het bijzonder heeft hij uitgebreide onderzoekingen verricht

op het Papandajan solfatareuveld.

Van beekjes af met een temperatuur van 21°, 31° en 37°



over brounen van 92° en fumarolen van 100°, 110°, 120°,

192°, 210°, 240°—250° bereikte hij het warmste gedcelte van

het solfatarenveld, waar de zwavel brandt en in het centrum

ecu temperatuur van 270° door hem waargenomen werd.

Om doze centrale fumarole vond hij een krans vau real-

gaar (As S), waaromheen zwavel afgezet wordt, een schit-

terend voorbeeld van de automatische scheiding van twee

verschillende scheikundige bestanddeelen, uitsluitend door

temperatuurverscb.il (lit. 4 p. 221— 22G).

Voor zoover ik heb kunnen nagaan is Biiun de ontdekker

van realgaar op den Papandajan.

Waar wij bij andere vulkanen hooge temperaturen vinden,

zullen wij dus ook speciaal moeten uitzien naar bijzondere

minoralen.

Brctn- constateerde op den Papftudajan ale gassen: so
2

HC1 en C02 .

Zoowel door hem als door von Wolff zijn de bestaans-

voorwaarden en de ontstaansvoorwaarden der verschillende

mineralen en gassen aangegeven, zoodat deze dus eenerzijds

de phase, waarin een vulkaan verkeert, nader definieeren,

auderzijds een onderverdeeling der thermische classificatie

mogelijk maken.

Ik stel mij voor, dat wij onverwijld begiimen moeten met

de thermische classificatie onzer vulkanen. Hiervoor zullen

hi i I,th zymometers waarvan de kwikzuil onder stikstofdruk

staat, en die tot 400° C. aanwijzen, in de meeste gevallen

voldoende zijn.

Deze zullen in metalen buizen gemonteerd moeten worden,

om tegen stooten beveiligd te zijn.

Zoodra een practische werkmethode proefondervindelijk

vastgesteld is, zouden deze instrumenten, voorzien van een

korte handleiding, ter beschikking gesteld kunnen worden

van personen, die genegen zijn, ons behulpzaam te zijn.

De brigadechefs van den topografischen dienst zouden met

bun opnamen vermoedelijk dergelijkc temperatuurmetingen



wel kunnen vereenigen. Het behoeft hier niet betoogd to

worden, dat van alio solfataren in ecn krater de teinperatuur

bcpaald moet worden.

Ook daaroni is bet wenschelijk detailkaarten oj> groote

schaal te bezitten, waarop de verschillende solfataren door

cijfers aaugeduid worden. In een bijgevoegde lijst wordt dan

voor elke solfatare de teinperatuur ingevuld met den datum

van opname. Wordt over eenige jaren de krater weer

bezocht, zoo worden de temperatnurmetingen herhaald en

<le eventueele verplaatsing van enkele solfataren opgeteekend.

Op deze wijze scbijnt het mij mogelijk, binnen afzien-

baren tijd een catalogue onzer vulkanen te verkrijgeu met
bepaling der phase, waarin zij verkeeren. Bestaat nog

geen betrouwbare topografische kaart dan worden toch reeds

de temperaturen opgenomen.

Speciale aandacht worde ook gevestigd op de sublimatie-

producten der solfataren. Zij kunnen ook door niet geologen

verzameld worden, mits niaar duidelijk de vindplaats om-

schreven wordt. Determinatie zou hier kunnen geschieden,

Slechts de analyse der gassen stuit op grootere bezwaren.

Deze worden veelal in den krater zclf gedaan, of de gassen

worden in luchtledige glazen buizen opgevangen en thuis

geanalyseerd.

Het ware zeer te wenschen, dat een scbeikandige deze

zijdc van ons werkprogramma op zich zou willen nemen.

Bepaling van het geothermisch bedrag.

Thermische triangulatie van een vnlkaan.

J. Kobnigsbkbgeb heeft op hetinternationalc geologencongres

in Mexico (1906) een voordracht gehouden over de beinvloe-

ding van het geothermisch bedrag (lit. 10). Onder ge&trmi**
hedrag verstaat men het aantal meters, waarover de aardtem-
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Bijzonclere indoeden uitgeschakeld, is het geothermisch

bedrag, gemeten in boorgaten van meer dan 400 meter diepte

in vlakke gebieden 35 M. (tusschen 25° en 55° breedte).

Allerlei invloeden kunnen dit bedrag echter veranderen.

De nabijheid van de zee vergroot dit bedrag. (Xapels 100

M.. Duinkerken 130 M.) In gebieden met eruptievc verschijn-

selen uit geologisch gesproken jongen tijd, (tertiair-recent)

is het geothermisch bedrag veelkleiner (Ncuffen, Wiirtenberg

11,3 M., Macholles. Frankrijk 14,6 M. Boedapest 15 II., Mt

Massi met boorzuurfumerolen 13,5 M).

Vermoedelijk is dit bedrag nog kleiner in de buurt van

tegenwoordig werkende vulkanen.

Voor zoover mij bekend, zijn hier te lando nooit tempe-

ratnurmetingen verricht, speciaal om bet geothermisch bedrag

te bepalen, ofschoon door de afdrolin^ < irondpeilwezen van

het Mijnwezen talrijke boorgaten gemaakt werden en een

zeer groot aantal putten door de particulierc aardolieindustrie

geslagen werden. Ware de oorlog niet tusschenbeide geko-

men, dan zonden door de Bataafsche Petroleum Mij. metingeu

op dit gebied reeds verricht zijn. De noodige, overigens

zeer eenvoudige instrumenten (pyknometers) werden nog niet

ontvangen. De temperatuurmetingen van artesisch water

bieden in het algemeen geen betrouwbaren grondslag voor

de bepaling van het geothermisch bedrag, terwijl in aard-

olie- en steenkolengebieden niet het normale geothermisch

bedrag gevonden wordt, doch een kleiner, dat in verband

gebracht moet worden met chemische processen, waarbij

warmte vrijkomt (lit. 10 en 12) ').

Daarentegen zullen temperatuurmetingen in boorgaten van

het grondpeilwezen, vooral in zulke, die zonder succes ge-

boord werden, dus droogbleven, ons belaugrijke aanwijzingen

') In lit. 12 geeft Muhlberg c

lende waterlagen in boorgaten op aardolieterreii

Het daaruit berekende geothermisch bedrag schomrm
16,6 en 29,5 meter en is dus ten deele veel kleiner dan 1

van ± 35 M.
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kunnen geven voor de vaststelliug van het normale geother-

misch bedrag in onze tropische gewesten, en vermoedelijk

ook den invloed van jongvulkanische eruptiefgesteenten op

het geothermisch bedrag bevestigen.

Hier ware dus door de te stichten ^^"fe V001' vulkano-

logie de hulp van het Mijnwezeu in te roepen, terwijl ik

vermoed, dat de Bataafsche Petroleum Mij. de resultatcn

harer metingen ook wel ter beschikking zal willen stellen

van deze comraissie.

De te volgen werkmethode is, speciaal, wat het gebruik

van pyknometers aangaat, beschreven in de Jaarverslagen

der Rijksopsporing van Delfstoffen in Nederland (lit. 11) en

in het algemeen uitvoerig door Konigsberger in verbinding

met M. Muhlberg (lit. 12); de instrumenten zijn niet kostbaar.

Echter moeten wij over betrouwbare waarden beschikken

van de gemiddelde jaartemperatnur van den bodem op meter,

of de diepte kennen, waarop de eerste constante bodem-

temperatuur optreedt, Pas van dit punt af naar beneden

mag men een regelmatige temperatuur toename verwachten.

(Zie ook lit. 12).

De mogelijkheid bestaat, dat de oppervlaktetemperatuur

van de aarde in de buurt van wcrkende vulkanen hooger is

dan de gemiddelde luchttemperatuur.

Het Kon. Magnetisch en Meteorologisch Laboratorimn zal.

naar ik hoop, voor deze metingen ons zijn zoo gewaardeerde

hulp niet onthouden.

Koenigsberger (lit. 10 p. 1144— 1145) heeft amgeother-

fuisdte bewaking der vulkanen voorgesteld. Hij wil een of

meerdere boringen in de buurt van een vulkaan verrichten

en hierin het geothermisch bedrag controleeren.

Indien een nieuwe vulkanische eruptie nadert, moeten de

geoisotherme vlakken onder den vulkaan stijgeu, waardoor

dus het geothermisch bedrag kleiner wordt.

Weliswaar geschiedt de voortplanting der warmte door

de gesteenten langzaam, (de coefficient der warmtegeleiding

bedraagt voor gesteenten 2 X 10~3 tot 7,5 X 10~3
(lit. 12



p. 14.1), echter meent Koenigberger (lit. 10) dat de geolo-

gische literatuur er op wijst, dat het geothermisch bedrag

nierkbaar zal veranderen, voordat de uitbarsting plaats grijpt.

Hij acht in verband met het kleine geothermisch bedrag

van hoogstens 15 M. in vulkaanstreken een boorgat van

20—30 M. diepte voor dit doel voldoende. Het boorgat moet

zoo snial mogelijk en good afgesloten zijn.

Men zou dan of van tijd tot tijd met een thermometer de

temperatuur in 30 M. diepte kunnen opmeten, of in het

boorgat een alarmtoestel kunnen plaatscn, bestaande uit

een thermometer met ingesmolten platina-contacten, ver-

bonden met relais en schel aau de oppervlakte. Brun

(lit. 4 p. 51—52) meent daarentegen, dat het boorgat vrij

diep zou moeten zijn. Ook acht hij het wenschelijk, het

boorgat op de helling van den vulkaankegel te plaatsen,

zooals overigens ook Koeningsberger als tweede voorstel

opperde. Op deze wijze zou het stijgen der geoisotherme

vlakken eerder bemerkt worden.

Ten slotte stelt Brun voor, de boorgaten met tliennoek-

menten te voorzien, en deze met een centraal waarneining*-

station te verbinden. „C'est un ideal qu'on peut esperer

voir realise un jour'.

Ik meen, dat wij hier een groote taak vinden, met de

uitvoering waarvan wij een achterstand van vele jaren in

het vulkanologisch onderzoek van ons rijke vulkaanland

kunnen inhalen.

De voorbereiding tot de uitvoering van dit vraagstuk zal

niet eenvoudig zijn. Terdege zal overwogen moeten worden,

welke vulkaan daarvoor in aanmerking komt, in de eerste

plaats in verband met de waarschijnlijkheid eener spoedig te

verwachten hernieuwde werkzaamheid, dan echter ook in

verband met de mogelijkheid van voldoende controle.

De diepte der boorgaten zal bepaald moeten worden, hun

aantal en hun ligging ten opzichte van den krater en van

elkaar overwogen moeten worden. Wellicht verdient het plan



eener theruiitclie triantjuhitie van eon vnlkaan aanbevcliiig.

M.i. verdient net gebruik van thermo-elementen de voor-

keur boven andere temperatuurbepalingen. Deze zouden

door leidingen met hot centrale station vcrbonden kunnen

worden, alwaar liefst door zeer langzaam loopende zelfre-

gistreerende instrumenten de temperatuur der drie boorgaten

opgeteekend zou kunnen worden. Vermocdelijk bestaan

dcrgelijke instrumenten nog niet; echter zullen zich geen

onoverkomelijke bezwaren voordoen, om deze te laten con-

strueeren. Weliswaar zal een en ander pas na den oorlog

tot uitvoering kunnen gerakcn, niaar du reeds moeten vvij

de hand aan den ploeg slaan.

Een belaugrijk vraagstuk van dit punt van het programme

-betreft de onkosten. Doch ik twijfel er niet aan, dat regeering,

maatschappijen en particuliercn zullen willen bijdragen, ora

het tot stand komen van een dergelijk plan te vcrwczenlijken,

zoodra wij met een goed doorwrocht rapport voor den dag

komen. Het gaat hier niet slechts om een uit een weten-

schappelijk oogpunt hoogst belangrijke proefneming, doch om
een experiment, waarvan l>ij slagen Let wclzijn van een deel

der menschheid kan afhangen.

Is een keer de geheele installatie bedrijfsklaar, dan zou

zij wellicht aan het Kon. Magnetisch en Meteorologisch

Observatorium overgedragen kunnen worden, daar het be-

schikt over een staf van geroutineerde waarnemers.

V

Vulkanen onder geregelde observatie.

Enkele onzer vulkanen vertoonen buitengewone verschijn-

selen, die een geregelde observatie wcnsehelijk maken.

In de eerste plaats denk ik hier aan de Merapi met zijn

bekenden lavaprop.

Wellicht ware hier een, na een bepaald tijdsverlooi) terug-

keerende, fotograinmetrische opname van vaste punten uit

een bruikbaar middel, om de veranderingen van dezen

onbegroeiden top vast te leggen. Een dergelijke opgave zou



natuurlijk het best door den Topografischeu dieast uitgevoerd

worden en deze zou een grooteu dienst aan de vulkanologie

bewijzen, door zich met een dergelijke taak te belasten.

Ook de Bromo en de Smeroe vertoonen dikwijls een zoo

sterke activiteit, dat een betere controle te wenschen ware.

Deze zal m.i. vooral moeten bestaan in het invullen van een

vooraf te bepalen vragenlijst bij ieder bezoek. Op deze wijze

zouden ten minste be] I irend gecon-

troleerd worden.

Die vragenlijsten zullen voor elken io aanmerkingkomenden

vulkaan individueel samengesteld moeten worden, waarbij

gebruik gemaakt zal worden van de in de literatuur vast-

gestelde eigenaardigheden van een dergelijken vulkaan en

ook van de praktijk van ervaren vulkaanbestijgers.

K. Sapper, heeft een overzichl iler belangrijkste waar te

nemen verschijnselen samengesteld (lit. 13)

De stichting van een vulkanologisch

archief, bibliotheek en musei

Deze titel is wat weidsch gekozon, en is inderdaad ook

eenigszins bedoeld als toekomstmuziek.

Het is duidelijk, dat wij niet fondsen kunnen gaan vragen

voor de stichting eener dergelijke inrichting, zoolang zoowel

het materiaal voor een archief, voor een biblotheek als voor

een museum nog ontbreken. Echter zullen de drie genoemde

verzamelingen bijeengebracht moeten worden, eensdeels om
zelf de veldstudies met vrucht te kunnen uitwerken, ander-

deels om anderen, die van elders hierheen komen, in de

gelegenheid te stellen, hier hun studies aan te vullen, zich

voor te bereiden op excursies en deze rustig uit te kunnen

werken.



±. Het archief zal in do eerste plaats een volledig- resist it

moeten bevatten van alle vulkanen in Ned. Oost-Indie.

Wino Easton (lit. 1) deelt mede, dat JuHGHuarWerin
1844 slechts ruim 100 vulkanen kende, tenvijl men thans

weet, dat er ruim 300 zijn.

Dat register, dat bijv. in den vorm van een kam-hi/sioem

op folioformaat ait to voeren ware, zal o.a. moeten

bevatten: naam, ligging", hoogte, aantal kraters on korto

eruptiegeschiedenis van elken vnlkaan. Om (lit register

to kunnen samenstellen, zal con uitgebroide litoratnur-

stndie noodig zijn. Hiermede moet natuurlijk verbon-

dcn worden de samenstelling van een zoo volledig

mogelijke Uteratuurltjgt, die ook weer in den vorm van

een kaartsysteem zal moeten worden gegoten..

5. Voor een goede uitvoering der ontwikkelde (lenkl)eelden

is het noodig to bescliikken over een ruU.-anoloffi^rlr-

bibliotheeh.

Wat aau werken hiervoor aau de commissie wordt

afgestaan of door die commissie wordt aangekocht, zou

aan de nibliorlieckwreenigini: in bruikleen iregeven

kunnen worden, met die beperking cvenwcl, dat een

kleine verzameling- van handboeken in een stndeervertrek

van de commissie steeds tor besehikking der leden

zou staan.

Een abonnenient op het door K. Fkikoluxih-k in 1!»14

begonnen internationale: ../eitschrirr fur Vulkanologie".

waarin verhandelingen in het Dnitsch, Fransch, Engelsch,

en, naar ik mecn, ook in het Italiaansch verschijnen,

is natuurlijk zeer gewenscht.

FRiKDLas'DER had kort voor den oorlog een vulkano-

logisch instituut te Xapels gesticht, en is nn naar

Zurich verhuisd.

J. De onderzoekers znllcn van hun tochten gesteenten

en mineralen medebrengen. Het ware te wenschen.

dat hiervan ten minste een belangrijk gedeelte aan de

commissie voor vnlkauologie word afgestaan.

LXXV1II 8*.
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Zoodoeude zou de basis gelegd worden voor eon rul-

kanologische verzamelhig. Door van alle belangrijke

stukkeu doubletten te slaan, kan ook do incest verwoede

particuliere verzamelaar de gemeenschap dienen. Voor

het opbergen Yan een en under zijn stofdicbtsluitende

hasten met laden noodig*. Bebalve een vottedige special*

verzamelhig der vulkanen zal dan ook samengesteld

moeten worden een verzameling, waarmedc typische

vulkanischc verschijnselen gedcinonstreerd worden.

Xaar het voorbeeld dezer collectio: „algemeene vulkano-

logie" zouden Meniere rerzann-tingeii voor avhoolgelrnik

samengesteld kunnen worden.

VII.

Publicaties.

Alio zniver wetenschappelijke mededeelingeu en de be-

langrijke huishoudelijke der cominis-ic verscliijnen in het

Natuurkundig Tijdschrift voor Xed.-Indie, dat hierdoor naar

ik vermoed zijn oude standplaats in de rij der \vctens< -hap-

pelijke tijdschriften zal heroveren.

Bovendien komt het mij gewenscht voor, dat vanwege

de commissie referaten verschijnen in het ;
,Zeitscbrift fur

Vulkanologie".

Ik ben van oordeel, dat monografische heiverhhig van

bepaalde vulkanen niet in de eerstc plaats op onzen weg

ligt. Onze taak is, den weg te vereffenen voor hen, die

met een dergelijk speciaal doel hierheen komen en om
vooral dat te doen, waarin anderen to kort moeten schieten,

n.l. te zorgen voor coutinuiteit in do wuarneiningeu.

Vooral het accidenteele in bet vulkanologisch onderzoek

onzer kolonien moet door de zorgen der te stichten commissie

Indien daaraan behoefte blijkt te bestaan, zouden populuire

werkjes op het gebied der vulkanologie samengesteld moeten
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Kindelijk zal af en toe do gelegenhcid zich voordoen,

naar buiten te treden, door hot houdcn van populair weten-

><-liaj>pelijkc voordrachten, naar aanloiding van bijzunik'rr

gebeurtenissen of ter weerlegging van vcrkecrd begrepcn

vers-hijnselen.

Voor do uitvoering der onder III, VI en VII genoemde

werkzaamheden is nicer geld noodig, dan de Kon. Xatnur-

kundige Vereeniging zal kunnen afstaan. Ik twijfel er nict

aan, dat dc Regeering, daarin voorgelicht door haar adviseurs,

een jaarlijksche extra subsidie zal willen toestaan, zoodra

de levensvatbaarheid der te stichten commissieis aangetoond.

Die levensvatbaarheid zal blijken te bestaan, zoodra de

noodige personen zich tot samenwerking bereid verklaren.

De in III en V bedoelde werkzaamheden zullon ten deele

uitgevoerd kunnen worden door amateur-vulkanologen, nadat

ze de noodige voorlichting ontvangen hebben.

Xoodig is verder de moreele en daadwerkelijke steun van het

Mijnwezen, het Obsorvatorium en den Topografischen Dienst.

Voor bepaalde onderzoekingen is de hulp van een goed schei-

kundige noodig, die zijn vrijen tijd gedeeltelijk beschikbaar zou

willen stellen in het belang der vulkanologische wetenschap.

Met opzet heb ik niet gesproken over de studio van

theoretische vulkanologie en ook de, in bepaalde gevallen

bestaande, wisselwerking tussehen aardbevingen en vulkano-

logische verschijnselen niet aangeroerd. Dergelijke studie-

objecten zullen zich vanzelf voordoen. Onze eerste taak is

echter het feiteumateriaal te verzamelen.

Mijne Heeren,

Ik hoop L
T

hiermede het nut en de wenschelijkheid der

stichting eener commissie voor vulkanologie te hebben aan-

getoond. Haar wacht een veel omvattende taak.

Welterreden, 5 Augustus 1918.

Dr. B. G. Escher.



De voordracht ging vergezeld van een demonstrate van

sublimatieproducten van den Papandajan (zwavel en realgaar)

en van andere daar voorkomende zwavelafzettingen.

Ook werd de aandacht gevestigd op de working dor

solfatarengassen op de in den Papandajan voorkomende

Hypersteeu- en Pyroxeen-andesieten waardoor deze eruptiva

mikroscopisch, tot onherkenbaar worden toe, in witte en

lichtgrijze poreuse en vaste gesteenten veranderd worden.

Hoewr
el de sterke aangrijping van eruptiefgesteenten door

solfataren-exhalaties reeds lang bekend is, verdienen de

daarbij optredende omzettingen een nadere bestudeering.

Door spreker werd bij een vluchtig bezoek aan den Papan-

dajan in den krater ook een gesteente gevonden, dat uit

vulkauisch asch, vermengd met schelpen bestaat, waaruit

vermoedelijk de conclusie getrokken zal moeten worden, dat

hier eens een kratermeer voorhanden geweest moet zijn,

terwijl het voorkomen van schelpdieren daarin op een nadere

verklaring wTacht.
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EXTRACT uit de Notulen der Bestuurs-Verga-

dering van de K. N. V. gehouden
op Maandag 5 Augustus 1918.

Na behandelin- van >-nU<'\- ! ./onhodeii

gect't do voorzitter het woord aan Dr. Escher tot niteen-

zetting van hot werkprogramma, dat naar de meening van

Dr, Bbohbs gevolgd zal moeten worden door de op to riohron

?ommissie. dan wol afdceling der Koninklijke Natmirknndige

Yereeniging voor de bestndeering der Yulkanologie in onzen

Archipel.

De belangrrjke niteenzetting van den heer Escher vindt

De Voorzitter daarua het woord neraeud bedankt in de

eerste plaats den spreker. Aangezien ook de heer van Es aan

de band van enkele foto's en kaarten een mededeeling wilde

doen over de tegenwoordige werking van den vulkaan

Galpenggoeng bij Tasikmalaja, verzoekt hij den heer van Es
wel te willen mededeelen of hetgeen hij te zeggen heeft

met te veel tijd in beslag zal nemen met het oog op de

belangrijke zaak, die aan de orde is.

De heer van Es verklaart liever zijn mededeeling uit te

stellen. Hij hoopt spoedig ter zake een uitvoerige verhande-

Kng in deze vergadering te knnnen voordragen.

De voorzitter beslnit daarna over te gaan tot de gewone
rondvraag. Door de heeren van Vuuren en van Lith worden

enkele vragen gesteld waarop de inleider antwoordt, waarna

de heer Hovio voorstelt de rondvraag nit te stellen en ons

heden avond te bepalen tot het benoemen eener eommissie

of de opriehting eener afdeeling voor de Vnlkanologie, waar-

voor wij hier hedenavond brjeen zijn.
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De voorzitter neemt dit voorstei gaarne over Daartoa

wordt besloten.

De voorzitter deelt thans in aanslniting met de niteen-

zettingen van Dr. Eschbr mede, dat ook naar zijne meening

de omstandigheden zeer gunstig zija om nu tot de oprichting

eener commissie voor de vnlkanologie overtegaan. Hij wijst

or op, dat na de bekende voordracht van don hen- Wtxg Kastox

infaetGeok ;hap voorNederland

on Kolonien gehonden, door den Minister van Kolonien de

aandaoht dor indwfho l-.V'ioeriiH1 -/ovrnagd word voor eeno

nadere bestudeering en praktisclie hewakinp dor vnlkanen

in Xodorlandsrh-Indir'. Reeds wendde do Kegeoring zich

tot den Directeur van Gonvernementsbedrijven om terzake

dcskundig advies to inogen ontvangen. Daaraan is te danken

de nota (die hierachter volgt) van den Wdn. Hoofdingenieur

P. Hovig, waarin deze zijn denkbeelden terzake ontwikkelt.

Onder overlegging van dat geschrift heeft de Regeering

zich thans gewend tot den Commandant der Zeemaeht, hoofd

van het Departement der Marine in Nederlandseh Indie om
langs dien xreg de meening te mogen vernemen van den

Directeur van het Koninklijk Meteorologisch Observatorium

te Weltevreden. Gaarne verklaart de voorzitter, dat hij zich

al dadelijk in algemeenen zin vereenigen kan met de inzichten

door den heer Hovig in zijn nota ontwikkeld. Ook hij is

van meening dat de wetenschappelijke bestudeering der

vulkanologie in Indie moeilijk Regeeringstaak kan zijn, wel

echter de bevordering daarvan, door het verleenen van stenn

aan het werk van eene commissie of vereeniging, die bereid

is die taak te aanvaarden op den grondslag van het zooeven

door Dr. Escher ontwikkelde programma. Daarbij zal dan
zeker het praktische belang van een goed georganiseerde
waarneming en bewaking der vulkanen, een der voornaamste
pnnten van overwegiog moeten zijn. Juist daarom acht

Dr. van Bemmelen als het ware aangewezen, dat in de
commissie al dadelijk zitting moeten hebben, het hoofd
van den dienst van het Mijnwezen, het hoofd van den



Topographischen Dienst en do Directenr van bet Ob>ervato-

riuui. Daardoor zal men verzekenl zijn van de zoo nuodige

besehikbaarstelling van goologcn, topografen. geoefeiule waar-

ueiners en instrmnenten, onontbeerlijk voor do juisto uitvoering

van do taak der coimiiissic. AIs Direeteur van hot."Koninkliik

Uairnetiseb i'ii Meteorulogiseh Observatoriuni is bij al dadelijk

boi'oid bier to veiklaien, dat bot naar zijue meening zeker

op den weg dii-r m>iHliiiir »elt'i»cu i.> 0111 hare waaruemingeii

ook over de vulkauen en biinne working in Sad. Indie nit

te strekken. Hij verwaebt verder van bet samengaan van

den dienst van bet Mijuwezen en den Topograpbischeu Dienst

dier beide KegeeriiigSQraaeu ten aanzieu von do vole

waarnemiugeu door geologeu en topografen reeds op bet

gebied der vulkaiioloirie gedaan. gedeeltulijk vastgelegd in

de waarnemingen registreeien, maar die ten slotte toeh den

weteusehappelijkeu bewerker vaak teJeurstelleu. Het ziju

deze overwogiugen, welke hem er toe leideu het voorstel

te doen om door de Koninklijke Xatuurkuudige Yereeniging

eene comniissie in te stellen voor de bestudeering der

Vulkanologie, waarin vanwege de Kegeering zitting genoineu

wordt door genoeinde diensthoofdeu.

De beer van Vuubes hierua bet woord verkrijgend vraagt

of het de bedoeling van den voorzitter is, dat de Regeering

die diensthoofdeu opdraagf m de commissie sitting te nemen,

dau wel dat de Koninklijke Natuurkuudige Vereeniging als

zoodauig de commissie benoemd. welke commissie zich dau

de niodewerking dier diensthoofdeu verzekerd door zich tot

de Regeering te wenden.
De beer van Lith vraagt ot uaast de genoeinde dieust-

hoofdeu nog anderen zitting zulleu hebbeu.

Er outspiut zich nu een levendig debat, waaraau vele

sprekers deelnemen over de vraag of het gewenscht is, dat
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genoemde diutistlioofdeu door do Kegeeriug beiioemd zulleu

worden tot lid tier eommissie, dau wel dat bet verzoek

daartoe aan die beereo gedaau zal worden door de Kouinklijke

Xatuurkuudige Vereeuiging. Ten slotte is men algemeen vau

gevoelen — met uitzonderiug van den beer van Vuuren —
dat de sainen working en steuu beter verzckerd zullen zijii

als de Regeeriug die leden iier eommissie beiioenit. Do

voorzitter wil editor de beslissitig over laten aan de Coui-

missio uit de Xatuurkuudige Vereeniging. Zij zal bebben te

bepalen. welkeu weg iu deze de voorkeur verdieut. Hij viaa^t

daarom aan de beeren Hovig eii Esciieu of zij reeds buuue

gedaeblen bebb"ii laten gaau over [nji-sonou die in de couimi^ie

zittiug zulleu moeteu nemeu. N'a eeuige goducbtuiiwiaheliu;:

terzake wordt door de Vergaderiug de eommissie als volgt

samcngesteld: van Bkmkblen, Boerema, van Es, Eschek,

Houwink, van Lith en van Vuuren, tci*\vijl uaar con sebei-

kuudige, die daarvoor tijd bescbikbaar beeft zal uorden

gezoebt.

De eerstvoigeiide vergaderiug del eommissie wordt vast-

gesteld op Diusdag 10 September a. s. in den vooravoud.

Dr. Escher tbaus bet woord verkrijgend stelt voor de

stukkeu, die op deze zaak betrekkiug bebben, met de uota

vau deu beer Hovig eu zijne uitoeuzettingeu van bedeu

avoud iu bet Natuurkuudig Tijdsebrift op te uemeu eu zoo

mogelijk voor deu luden September, altbaus aan de coinmis-

sieledeu, eeu exemplaar daarvau te doeu uitreikeu. Hiertoe

wordt bosloteu. Ue voorzitter verzoekt deu redaeteur eu

den wdu. secretaris daar wel rekeuiug mee te willen bou-

deu. Vermeldiug verdieut uog, dat door den beer Eschek

gedureude ziju voordracbt gewezen werd op bet feit, dat

tie publieaties eu mededeeliugeu der iu te stellen eommissie

eeu belangrijke bijdrage zulleu kuuneu vormeu voor bet Natuur-

kuudig Tijdschrift, dat daardoor zeker ziju oude bistoriscbe

plaats in de rij van uatuurweteuschappelijke periodieken zal

kunneu heruemeu. In verband met de reorgauisatie-plaunen,

die voor bet tijdsebrift bestaan wil hij gaarne verklaren,
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dat naar zijue meening, de oprichting der commissie voor de

Vulkanologie, een reden te moer is om het Natuurkundig

Tijdschrift zelfstandig als natuurwetenschappelijk periodiek

to handhaveii.

Bovendien vustigde de inleider er de aandacht op dat op

de door den Topographischen Dienst uitgegeven kaarten een

onderscheid gemaakt wordt tusschen solfatareu en fumerolen,

waarvoor afzonderlijke teekeus ziju aaugenomen. Gaarne zou

hij vemenien of aan een bepaald criterium de hand gehou-

deu wordt, voor de aauduiding van deze vulkanischc ver-

schijnselcn. Hij voor zich zon aaubovelea om geen onderscheid

te makeu op de topographische kaarten aangezien n. z. m.

dikwijls beide beuamingen toegepast zoudcn kunnen worden,

omdat het onderscheid vaak subjectief gemaakt wordt door

vcrschillende waarnemers, daar de solfatare eigenlijk niets

auders dan een bijzouder geval van een fumerol vortegen-

woordigt.

De heer van- Lith inerkte naar aauleidiug hiervau op, dat

door hem reeds meermalen gevraagd was naar den leiden-

deu godachtengaug bij hot gebruik der bedoclde teekeus,

zouder dat een bevredigeud antwoord ontvangen word. Ook
hem komt hot voor, dat met een teeken n 1. dat voor fume-

rolen zal kuuueu worden volstaau, waaruit de aanwezigheid

van het versehijnsel blijkt, Ueskundigen kunnen dan een op

de eigenschappeu van het verschgnsel berustendc nadere

ouderscheiding vaststellen.

Hiorna worden door den heer van En nog enkele mede-

deelingen gedaau over de bij den vulkaaa tialoenggoeng

waargeuomen verschijuselen, aan de hand van de foto's en

van de kaart. waarna de voorzitter te middernacht de vcr-



Over het phenol in de bladeren van

COLEUS AMBOINICUS Lour

(C. Carnosus Hassk)

r WEEHUIZEN

op Java bebo

Hassk).

De bladereu vau dcze Labiaat riekeu eigeuaardig aroma-

tiek en ziju zoo rijk aau water, dat zij bij 't drogeu slechts

ca. 5% (vijfproeent) rest aehterlatcn. Daaruit volgt dat ook 't

gehalte aau vluchtige olie geriug inoet ziju, volgeus W. G.

Boobsma slechts 0,055% ').

Ik heb 120 Kilo van 't verscfce kruid gedestilleerd en kou

daaruit ca. 25 ce. olie verzauieleu. Deze geringe opbrengst

is ook teu deele toe te sehrijveu aau de aauwezigheid vau

veel steugels die geeu olie levereu.

De olie werd eerst opgelost in eeu uieugsel vau gelijke

deeleu aether eu petroleuuiaether en deze oplossing Biet

chloorcalcium geheel watervrij gemaakt. Na verdamping van

't oplosmiddel werd de acbtergebleveu olie gesehud met 5%
uatronloog waarbij

?

t volume ougeveer op de helft vermiu-

derde. Dit wees dus op eeu pheuolaehtige verbiudiug, die

met azijuzuur weer kou worden afgescheideu . Dit pheuol

kou door zijn phenylurethaan eu zijn uitrosoverbiudiug worden

geidentificeerd als carvacrol.

De nitrosoverbinding werd bereid volgeus Klages 2
). femeltp.

na omkristallisatie uit heete verdunde alkohol 151° - 152°.

'). Pharm. Weekbl. LII (1915) p. 1678,
2
). Berl. Ber XXXII (1899) p. 1518.
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Het phenylurethaan door 1,5 gram van het phenol met

eea gelijke hoeveelheid pheuylisocyauaat, opgelost in ca lOce.

koolwaterstofmengsel — n.l. de fractie uit lichtpetroleum

tusschen 170° en 200°—gedureude auderhalf uur met opgaande

koelbuis op kooktempcratuur te houdcn. Bij at'koeling scbeiddo

zieh ua eeuigen tijd eeu witte kristalmassa af, die ua met

benzine (80° — 100°) te zijn at'gewahseheu daaruit nog

eeus werd omgekristalliseerd. Snip. 134°- 135° hetgeen over-

eeukoint met dat door H. Goldschmiot gevoudeu voor cai-

vacrolpheuyluretliaau ').

In de literatuur viudt meu vaak voor 't smeltpuut vau

dit urethaau 140°, eeu opgave die waarsebijulijk overgeuomen

M uit eeu publieatie vau Gildemeister 2
). Dit is oujuist,

Ter controle lieb ik 't plienyluretbaau bereid uitearvaerol

dat mij teu dienste stoud en wel langs twee wegen: 1° op

de bovenbesehreveu wijze bij kookteuiperatuur en 2" door

1,25 gram phenylisoeyauaat met 1,5 gram carvacrol opgelost

in 10 ec. petroleum beuziue (80"— 100° kookp.) gedureude

eenige dageu bij gewoue temperatuui op elkaar te doeu

iuwerkeu. De afgescheideu kristaluaaldeu werduu eerst uit

petroleumbeuziue vau 80° - 100° kookp. eu daarua uog eeus

met petroleumaether vau 40°—60° omgekristalliseerd. Iu

beide gevalleu kwam 't smeltpuut met de opgave vau Golp-

schmidt overeen.

WELTEVEEDEN, December 1917.

')• Ber. XXVI (1893) p. 2086. Goldschmiot bereidde het d

verhitting van de componenten met elkaar onder toevoeging i

aluminiumchloride.

')• Archiv. d. Pharmazie XXXIII (1895) pag. 188.



Phenylurethanen van Terpeenalkoholen

en Phenoien

F. WEEHUIZEN.

In een vorige publicatie heb ik meegedeeld, hoe het

phenylurethaan vau carvacrol werd bereid door iuwerking van

(lit pheuol op pheuylisocyauaat iu een koolwatcrstofmengsel.

De methode is nu toegepast op een aautal andere

hydroxylverbindiugen. \\ oliswaar ziju ve sebillende uretbanen

daarvan iu de literatuur te vinden, de duidelijkheid echter

vau de voorscbriften tot bereidiug eu zuivering dezer ver-

bindiugeu laat vaak te wenscbeu over. Iu den regel

viudt men opgegeven de bereidiug door iuwerking van

phenylisocyanaat op de hydroxylverbinding (met of zouder

toevoeging vau aluminiuuichloride) onder vcrhittiug of bij

gewone temperatuur.

Eenvoudiger is de bereidiug wanneer meu de iuwerking

doet plaats hebben iu een koolwaterstofineugsel vau boog

kookpunt, waartoe geschikt is de fractie uit petroleum

tusschen 170°— 200°. ').

Men gaat als volgt te werk: men lost ongeveer een gram

loipeenalkohol of pheuol op in 6 a 10 cc. oplosmiddel, voegt

de benoodigde hoeveelheid phenylisocyanaat toe 2
) en kookt

oumiddellijk in een kolfje, waarop een gewone glasbuis van

+ 8 m. M. diameter eu 1 Meter lengte als opgaaudc koeler.

Iu den regel is *l 2 a 1 uur kokeu voldoeude. Is ua afioop

') Deze zal verdcr oplosmiddel worden genoemd. In Ber. XXXV
pag. 2263 geeft Klaqes aan de phenylurethanen van 1 propylol—4-
methoxy- en aethoxybenzol bereid uit de resp. carbinolen en phe-

nylisocyanaat door staan in een oplossing in ligroine.
2
) Is dit reeds gedeeltelijk ontleed—zichtbaar aan de kristallen

tegen de flesch—dan neme men een kleine overmaat bv. van 0.100

gram a 0.200. gram,



tier reaetie de oplossiug afgekoeld. dau kristallis<eert, zoo uiet

terstond, dau mi eeuigen tijd 't pbeuyluretbaau bijua 1iwau-

titatief uit.

De voonb3eleu van boveugeuoeind oplosmiddel zijn:

le. dat Leit de aan \\ "zi-in-id van water uitsluit. waitrdoor

voruiiuir van dipIieuyliiremu wordt voorkoDi en ' i.

to dat do terpeen alkoholen en pheiioleu BveaaliI bel

pheuyli;sooyauaat er gemakkelijk in oplosseu, iege^Nrnde
uretbaueu eebteip mocilijk, zoodat zij in traaie with-

naalden uitkristalliseeren.

Deze wordeii dau op eeu zuigfilter gewaaschcn met benzine

van 80°— 100° kookpunt waardoor e\ entneel aauwezige over-

niaat pbenol Of alkobol of pheuylisocyauaat wordt verwijderd,

uit waruie benzine van betzellde kookpuut -i oingekristalhSeerd

en ten slotte tussebeu Bltreerpapier gedroogd.

Sominige uretbaueu lessen, ooK in kokende benzine. moeilnk

op, zooals b.v. die van de kresoleu — in dat geval voegt meu

10% a 20% (volume %) absolute alkobol daaraau toe. Zij

ziju in deu regel \ oluiuinem-. zoodat 0.500 gram ('/, gram)

vau du te onderzoekeu stof, ook ua omkristallisatie, voldoeude

overlaat voor eeu smeUpaDtsbepaUng. Hieiouder volgeu

eenige vau die bepaliugen.

o. Kresol. Pbeuylurethaau bereid in eeu oplosmiddel bestaande

uit beuziuelraetie 120° -150°. {

!z Grain o. Kresol,

0.600 gram pbeuylisoeyanaat in b' ec. oplosuiiddel

werdeu 15 uiiuuteu op kooktemperatuur geboudcu

Smp. vau bet uretbaau ua omkristallisatie 141".

m, Kresol Kereidiug als bij o. Kresol. Smp 121°— 122°.

P Kresol 3
) Bereidiug als bij o. Kresol. Snip, vau het

') Vooral

Men vverkt hierniee aangenamer dan met laagkokendc fracties.

De kresolen waren afkomstig van Kahlbaum. De kristallen van

> en para werden eerst door snet persen tusschen filtreerpapier

: vloeistof bevrijd. Het meta was vloeibaar.
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pbeuylurethaun. < i ti t. uir plaat.|e> k'staat in tegeu-

stelliDg van do beide vorige die in naaldeu

kristalliseereu, 111 - 112°.

Nan thymol menthol on homi'ol werdon de phenyluretbaueu

bereid in de nieergenoemde petroleumfraetie (170°—200). Snip.

na omkristallisatie resp. 10G°— 107°, 1 ll°— 112°. 137°— 138*.

Bij eugenol ') doet men beter de inwerkiug bij gewone

temperatuur in benzine (80°— 100°) te doeu plaats bebben

in een gesloten weogflesebje, dat men in ecu kalkoxsieeai<»r

piaatst: uaeonigedagen liebben zieli de kristallen gevormd. Wor-

deu deze opgelost in kokende benzine tor omkristallisatie. dan

si'hoidt zieb bij afkoelingeer*! oen melkaebtige troebeling af on

pas langzainerbaiid ki istalli>eert 't uretbaan nit. Snip. 05° '-).

Yolgeus boven aaugegeven metbode kau men eonvoudig

kamfer en borueol scbeideu. Beide verbindiuguu lessen in

't oplosmiddel bij verwarming gemakkelijk op. Kookt men

nu met pheuylisocyanaat (eon overmaat sebaadt. niet, daar

deze toeb bij 'i iiitwasscben met benzine wordt verwijderd)-

Avaarmye kamfer niet reageert -in voldoende oplosmiddel om

deze laatste verbiuding in oplossiug to bouden, dan kristalli-

seert nabekoeling 't l'<mi'/lpl>tuijlnrethaan uit Lit een mengsel

van '/ gram kamfer en \'
z gram borueol werd na uitwasscben

en omkristalliseeren voldoeude van dit urethaau verkregen

om door eeu soieltpantbepaliug de zuiverbeid te eoustateereu.

Met geraniolm luialo<>! gat de netbode geen goede resultateu

—er werd door waterafsplitsiug uit die verbiudingen met 't

phenylisoeyauaaf steeds veel dipbeinlureum gevormd.

Weltevredeu-Java Februari 1918.

geheel zuiver handelspraeparaat stund tot mijn be-

2
) Snape, (Ber. XVIII 1885 p. 2432) bereidde bet dooreugeiiol en

phenylisocyanaat 10 uren bij lOO* te verhitten, doch merkt daarbij op,

dat een groot deel der componenten niet in reactie was getreden.



Mededeeling van den Redacteur.

Op verzoek van den Heer M. E. G. Bartels te Pasir

Datar wordt medegedeeld, dat het niet ziju lu'dot'liim is

geweest het artikeltje: „De maleische torenvalk" voor-

komeude op bl. 70 Doel LXXVII Derde Afl., in het

Xatuurkundig Tijdschrift te doen opuemeii. Xa eene demon-

stratie door den Heer Bartels van teekeningen van vogels op

eene bestuursvergadering werd tengevolge van een mis-

verstand het artikeltje door den secretaris der K. N. V. aan

den redacteur ter opname in het tijdschrift toegezonden.



rLKANISCHE VE R S C H IJ N S E L E N

AARDBEVINGEN

waargenomen gednrende het jaar 1917

VERZAMELD DOOR HET

Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavi

Verschijnselen.

Kawah-Jdjen.

Vermoedelijk ten gevolge van de Bali-beving is de Kawah-

Idjen weer in working gekomen. Aan een rapport van den

geoloog bij den dienst der B. 0. W. Dr. G. N. J. Heugeveld

zij het volgende ontleend.

Den 25sten Febr. werd melding gemaakt van zeer veel

zuur water in de Banjoepoetih en bij nader onderzoek bleek

een vloedgolf over het Kawahslnisje been te zijn geslagen.

Op de beide volgende dagen waren alleen borrelingen waar

te neinen, maar den 28sten werden door den sluismandoer de

eerste opwellingen waargenomen. Den 5den Maart werd door

den rapporteur waargeuomen het opspuiten van een 8 a 10 in.

hoogen kolom water, vergezeld van \eel modder en stoom

onder veel geraas. Op 8 en 9 Maart zag hij witte pluimen

boven den Merapi, afkomstig van den Kawah-Idjen. De

temperatuur van het meerwater is bij de verhoogde activiteit

tot 57°0 gestegen, om daarna weer eveuredig met de ver-

iiiiuUering der werking langzaam af te liemeii, totdat, na ecu

plotselinge daling op 30 Maart van 47° tot 42°, den l
8ten

April een temperatuur van 50°C werd gemeten, tegelijk met

het weer troebel worden van het meer.
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Een dag of vier lang is het water op deze temperatuur

gebleven om daarna weer geleidelijk koeler te worden.

Op den 20sten Mei werd 42°C waargenomen.

De waterspiegel is evenredig met de verhoogde werking

gestegen en gedaald. In Mei heeft een abnormale daling

ondanks verhoogde regenval plaats gegrepen.

Volgens de rapporten van den sectie-ingenieur te Banjoe-

wangi is de temperatuur tot 21 Aug. geleidelijk gedaald

tot 34°C en in de volgende 5 dagen wel tot 20° om weer

in de volgeude 5 dagen zich te herstelleu en verder door

te dalen tot in begin November weer een schonnneling

tusschen 32V 2 en 27°C plaats greep.

Na 19 November daalde de temperatuur snel tot 15°C en bleef

tot het eind van het jaar tusschen 15° en 17y2
° schommelen.

De waterspiegel daalde normaliter tot de laatste helft van

October om daarna met de toeneming van den regenval

weer te stijgen.

De Gamkonora (Iboe) op Halmaheira vertoonde op 18 Oct.

's avonds van 9 tot 12 u verhoogde werking. Behalve den

gewonen rookkolom stiet hij van tijd tot tijd vuurstralen

uit. De wd. controleur der bestuursafdeeling vermoedt, dat

een deel van den kraterrand afgebrokkeld is (Maandverslag

van den Resident van Ternate).

De Sapoetan (Minahassa) vertoonde volgens bericht van

den Resident in November verhoogde werking.

De Kaba (Redjang, Sumatra) liet den 30 Jan. een onder-

aardsch gerommel hooren (Maandverslag van den Resident

van Benkoelen).

De Merapi (Agam, Sumatra) was in Juni in verhoogde

werking; lichte ontploffingen gevolgd door aschregen kwamen

eenige malen voor. (Maandverslag van den Resident van

Sumatra's Westkust).
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De Sorik Merapi (Tapanoeli) wierp den 20sten Mei

omstreeks 4U
's morgens een niet zwaren aschregen uit.

Sporen van asch zijn tot op 20 paal ten zuiden van den

krater gevonden.

De aschregen ging vergezeld van zware rookwolken,

terwijl eea hevig gerommel tot Kota Nopan hoorbaar was.

Deze verschijnselen hielden drie uren aan; aardschokken

zijn niet waargenomen. Vertooude zich tot dusver slechts

een rookpluim op den berg, sedert kwam er een tweede

uit opschieten. (Maandverslag van den Resident van Tapanoeli).

Vloedgolven.

Lingga. De springvloed steegin Januari hi het Linggtfscbe

hooger dan ooit, tengevolge waarvan verscheidene perceelen

aan de kust in waarde achteruitgingen. (Maandverslag van

den Resident van Riouw).

Zuid-Bomeo. Volgens bericht van den lichtwachter te

Sambergelap kwam op 16 Maart te 8U
a. m. een vloedgolf

uit het ZO. opzetten. Hot waterpeil was gedurende 10

minuten vijf voet hooger en daalde daarna snel tot de gewonc

hoogte. Er was vloed; de wind was NO.

Een vloedgolf werd op den zelfden dag in den voormiddag

te Pegatan, straat Laoet ondervonden. Veel scbade werd

(Bericht van den Havenmeester van Bandjermasin).

Balibeving zij verwezen naar het

L. Kemmerling „De aardbeving vai

1917" in Deel LXXV1I bl. 172.



AARDBEVINGSBERICHTEN.

De data der seismografiscbe opteekening zijn ontleend aan

de registraties van den Wiechert seismograaf van 1000 K.G.,

waarvan de resultaten maandelijks door het Kon. Magn. en

Meteor. Observatorium worden gepubliceerd.



I Locale *SJ

0-

c D

Intensiteit

en aard der beweging.

Bijkomende verschijnselen

opmerkingen.

|

Tjipetir.

I Patjet.

Tjikitlji..-.

4.5 Z

8.7 Z
129

IIS

9

6.7 Z
6.6 Z

6.8 Z

IMS

iofl

107

1

7.0 Z 106 6

7.2.

Z

6.6 Z iu*; ;

7.0 Z

6.8 Z

106.6

107.1

10S.2

106.8

7.2 Z 107.4

4.0 Z 122.6

5.0 Z

i?i lis 5

Amboina, Neira.

Bali en Lombok,
Bali.

Cheribon, Java.

Bantam, Java.

6

7

7

11

7 u ao»

7*56*

2:i«30m**

— 93

— 35

(— 12)

Preanger, Java.

;;

2a u 29m

u 23«3Um + 2

Bantam, Java.

12

4« 3l» + 2

Preanger, Java. 13 4" 201°** (- 12)

Cheribon, Java.

Preanger, Java.

::

+»30***
+n 0***
4»27***

5° 0***

':

Celebes en On-
derh., Celebes.

17 10" 45m

12«30m

I0«50
m

— 63

17

llu50m

12ul8™
12" 20

m

19u 35.
m

!5u2Q m — 51

Yerticaal, zwak.negen sehokkei

Onderaardsch gerom

stand van ± 120 Km.
van Malabar. Door

Preanger waargenomen.

den Zuid-Prea-

van Ba'taviaen

den geheelen



en aard der beweging.

Bali-beving. (Zie Ui

I Krak 9!

ei.t. Djeiah

Fd. Controlei

Controleur.

Negara.

Pabeao.

Atjeh ei

1 Wz. 1

7.8 Z

0.2 Z

1 12.+

Ill

7.8 Z

8.5 Z
112.1

8.3 Z 111.7

115.1

8.7 Z

8 5 Z 117.1

2.7 Z

115.6

121.3

2.8 Z 129.5

1.5 N 124.8

Pasoerocan, 21 Gun.-**

vZtroJ^ l\ +6«30m**

Java.
6u35ra#*

Bali en Lombok, ?1 7u5?tn — 35

Bali. 9U 3 0ra

22 u 38m

6» 30m** (— 12)

l0ul m«
21 6" 50»" — U

Bali e» Lombok, 21 6u 39«n — 37

Lombok. — 32

•n 6«55m — 39

Timor en On- 21 _ _
derh. Soerobawa.

Bali en Lombok, :»;' 9u 13m

Bali. I8u 15m
2fi 5„ 40m

derh., Celebes.

Amboina, Ceram 15u50« — 91

Menado"celebes. a 12-80- -72

Vn

±180 BO—NW Li,

grminnic.-l.

Horizontaal, zeer sterk.

Sterk aanboudend.
Licbt.

Hevig, verscheidene schokkei

Vrij hevig.

Vrij hevig, horizontaal."
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A It c I> K

Berichtgever.

1 Residence of

Waarnemings-
1 2ft

\
Gonvernement

plaats. |

Breed te.
v .m
Grw. ! en Eiland.

1 Locale

Herlei- Seismo-

Batavia.

Dun,
Bfektbc

Intensiteit
Bijkomende verschijnselen

2 tijd. t.jd.

&£ Seco-den.

en aard der beweging.
opinerkingen.

Januari 1917 (vervolg).

Controleur. Gorontalo. 0.5 N 123.1 Menado, Cele- 31 ±12- 0-n — 65 ± s W-0 Licht.

Resident. Eil. Batjan. 0.5 Z 127.5 Ternate, Butjan. " " — 84 Gedurende de niaaiul Jj.nuari schokken,

waaronder eenigc sterke, eitel op

elkander volgden, waardoor bevolking

van Laboeha naar Kampong Tomori

de wijk nam.

Februari 1917.

Resident. Eiland Bali. 8.3 Z 115.0 Bali en Lombok,
Bali.

- - -
In Februari herhaaldelijk aardschokken,

waarvan sommige vrij hevig.

Ajer-Bangis. 0.2 N 99.1 Padangsche 30

Benedenlanden,

Sumatra.
J. H. Berkhuy- Lebak-Parai. 6.6 Z 106.4 Bantam, Java, 3 3"46">** + 2 2 O-W Horizontaal, zwak.

Controleur. Karang-Asem. 8.5 Z 115.6 Bali en Lombok, 4 16«5S» — 35 1H»«»
1
]u 39 ,:

' "

45
1

Bali. 17«5i» 5 NW—ZO Horizontaal, zeer sterk.
20" 49m

Pabean. 8.1 Z 115.1 17
u 21m ± 21) W-0

Zeer licht.

'

Gezaghebber. Neg»ra. 8.3 Z 1H.7 h -.u
:J
„m** (- 12) o-w

J. H. Berkhuy-

Resident.'

Lebak-Parai.

Pajangan.

6.6 Z

3.4 Z

106.4

115.3

Bautam, Java.

Bali en Lombok,
Bali.

6 13" 33™ + 2 5
Verticaal, zwak, zeven schokken.

7 menschen door aardatorting bedolven.

Tobelo.

Weda.
Pabean.

1.7 N

0.3 N
8.1 Z

128.0 Ternate en Ond.,

Halmabeira.
7

7

10«32m

22° 0«"

0"50m

_ 85 2 schokken.

Licht.

Verticaal? hevig.Controleur. nVi Bali en Lombok,
Bali.

1-2
_"33 ± 10

'

Gerommel.

8.1 Z 22« 30« W— Horizontaal, licht.
Civiel Ge*ag- Kajeli. 3.4 Z Amboina, 15 12" 0n> —"si O—

w

Zonnestand.
hebber. Boeroe.

Ass.-Wedaqa. Wangon. 7.5 Z 109.1 Banjoemas,

Java.

16 18M0m**
19" 27" -7is Wil**'

1 I

N—

Z

Vrij sterk.

Zwak.
Wedana. Djatilawang. 7.6 Z 16

19u 27»
(- 12)

:
Sterk.

•• Midd va Tijd.



Controleur. Pabean.

Administrates l'itjoriig-Poc

J. II. Berkbuy- '.

Gouvemeur.

Chef v/h Ge-
nec-kuufli^

Detacheruent.

(Mandar
Blanir-knljei

Bentarsari.

Gouverneur. Meulabob.

CoBtro.eu, Nion Mata.

Gezaghebber. Tjalang.

Gouverneur. Kota-Radja.

7.5 Z

7.6 Z

109.2

7.7 Z 109.0

8.1 Z

7.2 Z

115.1

106.6

6.6 Z 106.4

2.7 Z 119.2

3.5 N 97.6

4.2 N 96.1

5.3 N 95.3

+.8 N 95.4

5.5 N 95.3

4.8 N
2.7 Z 1

9

2L3

2.5 Z 121.9

0.5 Z 100.4

Preanger, Java.

Bantam, Java.

Celebes en On
derh., Celebes.

Atjeh en Ond.

Pekalongan,

Atjeb en On

Ifi ]tj.. |!,m** (— 12)

ivi:s"'**

16 i 8 ul 5 m**

23° 0»
17 6n m — 33

18 5.55m*. (— 12)

18 3 u 33m** + 2

20 - -

20 l*«- + 26?

22 15-M— (- 12)

22 15« 30m + 26

22

22 15" 20m + 26?

2 2 24« m + 26

23 0u 5m + 45?

26 5u40m — 58

2fi + 17 tt 0m — 60

26

c

Duur.
Stating.

I> K

. Bijkomende verschijnselen

X 15

± 10

T 3

N—

O

N—

W

|
ZO*-NW

W—

O

Z—

• 1, licht.

Horizontaal, licbt,

Licht.

Verticaal, zwak, 3 scbokken.

Een aardscbok.

Licbt.

Zwak.

Vrij heviir, horizontaal, 2 sehck-

± 30

± 5

Uag.

w—

Ook zwaar te Tjalang, en licht te

Lho Nga, Sigli, Meurendoe en Lho



I

Uur
- tof%

I aard der beweging.

Maart 1917.

Resident. Aimere. 8.8 7, 120.9 Timor en On- 2 16« 0™ — 56

derb., Flores.

Wedana.

Tjilangkaban!"'

6.5 z

z 106

Bantam, .lava. 6 13<H0n>**

; 6 U":50tn**

(- 12

Cortroleur. Djampang- 6.8 z 106.8 Preanger, .lava. 6 U«55m**

Administrates. Tjipetir.

Pitjoeng- 7.2 z

106.6

;:
SpS

GezagUebber. Hollandia. 2.5 z 1*3.7 Ternate en On-' 7 22" 0™
derh., N.

i

Wedana.
^^koedjan.

6.6 z 106.1 Bantam, Java. J8l6u40m*» (- 12

J. H. Berkhuy- l.ebak-Parai. 6.6 z 106.4
-

1

s 16" 33^,** + 2

Resident. Ajer Bangis. 0.2 N 99.4 Padangscbe 12

Benedenlanden,

Sumatra,
j

- -"

1 2 97.5 7
u 35m

Sumatra.

Oontroleur. Singkel. 2A N 97.8 Westkust Atjeh, 14 ?u » 4- 26

J. H. Berkbny- Lebak-Parai. 6.6 z 106.4 Uantain, Java. 14 12u 43«n + 2

Administratcur. Pitjoeng- 7.2 z 106.6 Preanger, Java. " I3»17m** (- l2

Resident. Wabai. 2 8 z 129 5 Amboina.Ceram. 21 1 2»-M)™** — 87

21 I2u40n»

Resident. Ternate. 0.8 N 127.4 Ternate en On- 26 + 9u 30m - 83

derboorigbeden,

Ternate
e9

CTjila^F).

7.7 Z 109.0 Banjoemas.Java. 2S 5 u 30"** I- l *

Midden-Java Tijd.

± 2

Z-N

Hevig, gevolgd door minder
hevige scbokken.

Zwak.

± 6

Eenige

seconder).

N-Z? Vrij bevig.

"±"
2V O—

W

Licht.

12 OZO—WNW Zeer sterk in aaneenscbakeling

als een roffel.

Onderaardscb gerommel.

± 1 Z-N Langzaam.

Zwak, vier scbokken.

Licbte en korte aardschokken.

+ 10 Z A—NO
Z-N

Geen vermelding of

namiddag.

Gerommel.2 Sterk, 2 scbokken.

1 O—

W

4 sclmkken horizontal, zwak.

± 15 .

Zeer Mcht.

iNW-ZO

N—Z?

1 Z-0 Zwak. a_.



en aard der liewou-iii-r-

April 1917.

Engirano, Afdee-j 5.-1

Manna kroe'.'
' 4^

Gezaghebber.

.-Residei

aghebbei

J. H. Berkhuy- Lebak-Par

Tijd. Wd. Resi- Natal.

Ass.-Resident. Padang.

Tijd. \Yd. Resi- Natal.

Resident. Sumatra's

Civiel Gezag-

bebber.

Ass. Wedaua. •

7.4 Z

5.4 Z

1U9.7

102.3

8.3 Z 114.7

M I K.6.;

0.6 N 99.1

0.6 N 99.1

L.8 X 100.5

1.4 Z

B.I Z

98.9

111.3

:

- - -

* i%n 0. + .1.

2 16" m — 57

2 16a 5™ _ 50

8 +nu m** (— 12)

* 15* 43™ -50

_6 - -

11 lu 35- (- 12)

11 2 u o™**

ii

2» 0™**

2" ra

— 35

+ 32

a 5 u 10m + 2

11 ±21a0m + 32

17
+ 32

17 - -

17 ±lu30m + 32

I-
(-i«

Langzaam.

Zwak.

Ook gevoeld te Reo. Roefeng,

Aimere en het eil. Soemba.

1 scl.ok. Yeroorzaakt spleet van 2-> ra

pasanggrahan.

Vrij bevig, 4 schokken.

Licht.

.iclite schokken.

Dreunend geluid,

1 den nacht van 16 op 17 April.

_ -heele gewest '



:

| Locale

c ° E

I'unr.

Richting.
Intensiteit

Bijkoniende verschijnselen

o]mierkin»-en.

en aanl der beweging.

Mei 1917 (vervolg).

Controleur. I Ophir.

Gezaghebber. Tjalang.

kust, Sumatra.

Atjek en On-

derhoorigbeden

Controleur B. B.

Civiel Bestuur.

Asa.-Reside.it. Agani, (Foi

Resident. Padaug.

Resident. i Tabanan,

Kloengkoen
Controleur. Singaradja.

119.9

119.7

0.8 Z 120.2

0.7 Z 119.7

1.4 Z 9S.9

0.4 Z 100.5

1.0 Z 100.3

8.5 Z

8.1 Z HU

Menado.Celebes. 3 22" 30™ — 42

8 l 4ni0m — 52

22
u 50™

22
U
58m

22u m ?

3

derh., Celebes. 4 "" ~~

Meuado, < 'elebes *

I0 u 55"i

— 52

Sumatra's W est- 12 ±' 9"
"m 4- 32

lld-!n^'lu-

,mf '

2-2 + 26

Bovenlandeii, -' "- -

Padangsche 21 _
•2->

Bali en Lombok, •J J

*' 5U3 °m _ 33

en -J ava Tijd.

Ook te Paloe gevoeld.

± 8

2

3

± 2

O—

w

Z-N

N—

Z

Z-N

Licht.

Hevig.

Hevig.

Flink*.

Licbt.

±"iV
Verticaal.

Licbte schokken.

Van 1 2" 's middags tot

Het aankouaen der schok o

duidelijk gehoord.

Na 23u uiterst zwakke tril

middernacht 7

m 22«30™ vrerd

ondoks in.In Kampong Pelawa stortten pond
Ook gevoeld te Donggala en Paloe.

Gedurende volgende week te Parigis dage-

liiks 2 a 3 lichte bevingen.

j worden ze<

lingen in den bodem v

gennge



Berichtgever. Waarneinings-

€ D E

Bijkomende verschijnselen

Seoul...

Richting.

en aard der beweging.
opmerkingen.

Fgd. Controleur. Moeara-Laboeh. 1.5 Z 101.0 Padangsche
Bovenlanden,

Sumatra.

25 15" 0m + 26

Civiel Bestuur. Moeara Sibe- 1.4 Z 98.9 Sumatra's West-

kust, Siberoet.

±17u <)« + 32

Ass.-Kesident. Sidjoengdjoeug. 0.7 Z 101.0 Padangsche
Bovenlanden,

25 17" 0«n + 26

Resident. Tondano. 1.3 N Menado, Celebes

" Endeli. 8.8 Z 121.7 Timor en On-
derh., Plores.

2'.)

30

Poerbolinggo.

Banjoemas.

(Djamboe).

Poerwokerto.

Tjilongok.

Karauggajam.
Karanganjar.

Kalikotes.

7.4 Z 109.4

7.5 Z 109.3

7.6 Z

7.7 Z
109.2

7.4 Z
7.5 Z

109.2

7.4 Z

7.5 Z
109.1

7.4 Z 109.3

109.1

7.7 Z

7.6 Z
7.7 Z

109.6

111.0

109.6

109.9

8

7

20" 0m**

19«5 2m**

( 12)

7 19"40m**

7

7

7

7

7

20" 0m**

!„„--„•,**

19"53m**

(-~12)

7 19*55-**

7

7

20*10™**
19«56m**

7 20" m**

90 Sterk.

± 10 0-

w

± 3

± 1

ZO—NW Vrij hevig.

Licht 5 seconden later.

Vrij sterk.

Korte, horizontal schok. 's Nachts.

Zwak.
3 schokken.

Zwak.
Horizontaal, kiachtig.

4 scbokken.

Zwak.

Zwak, 2 schokken.

Zwak.

± 5 schokken.

Zwak, 3 schokken.

Zwak.



A «

Waann'inin

plaats.

I.ciiotr
Herlei- Sjjjy

Benehtgever. 81

Breedte
cost

1 ,„•; C
X

V,r!o" Batavia

Cxrw. en Eilan.l. ~
Baialia.

Ass.-Wedana.

Wedana.

li 1917 (vervolg).

Pitoeroeb.

Poerworedji

Tegalredjo.

Sadangwetan.

Keboemen.

Blekatoek.

Semarang.

'ringkoekoe.

District

Tegalonibo.

(Poenoeng).

Poenoeng.

NawangaD.

Ngadirodjo
(Lorok).

Sekar-Gadoeng.

7.7 Z 109.8

; 109.7

7.6 Z

109.8

?:'7 z
109.7

1(19.9

109.8

7.0 Z 1 10.4

7.9 Z

8.2 Z 11K2

8.o" Z

8J Z

111.8

8.2 Z
8.0 Z

111.0

8.2 Z 111.3

8.3 Z 112.4

Knlof, Java-
1

7 !

9««59m** (— 12)
19u.-)5 ra**

20ul0»n**

20
u
16»»**

20" 8m**

2o«

5

o

5

r**

l9 u 5Sm**

20" :>
m **

19u50m**

L9» S5 ni**

I9n On,**

'

'

19u 4.5n.**

1.9".-) -in**

i'li" 0m**
l!i» Hi"'**

19«55™**

2() n om**

19" 0™**

20" m**

20
u Oni**

18«50»**

19.60-**

den- av, Tijd,

schokken.

Licht.

Zwak.

Sterk.

Zwak.

2 scb<

Vrij s

Zwak.



1 Residentie of

Uur. graal'

plaat*.

Gnv. en Eiland. Q tijd. tijd. Aanvang

—'

1
Mintiteu.: fln/an

li 1917 (vervolg).

Kepandjen.

Tjipetir.

Galela.

Hollandia.

Goenoeng Mas. 6.7 Z

Pasoeroean, Java!

Bali en Lombok J

18n5 2m
19" 54m**

7 ±20'

Menado, Celebes

Timor en On-
derh., Soembawa'
Timor en On-j

derh., Flores.

Amboina.Boeroej 17
Ternate, Batjan

Celebes en O
derh., Celelei

Ternate en On

Ternate en On-
derhoorigheden
N. N.-Guinea.

+ 5

N-W

w—

o

2 schokken.

Licht.

Licht.

+ 2

± 4 Z—

N

Hevig.

2 schokken.

Licht.

Zwak.
Vrij hevig.

Licht.

Verticaal, zwak.

2 a 3

± 50

± 6

Z— N
""

1

Een korte

schok.

O—

W

2 aardschokken.

Zwak.

Kleine beving.

300

120

180

10

ZW—NO



Resident.

Wd. Gezagheb-
|

B;

Reside!!

Hollandia. 2.5 Z ,40.7
|

1'aleleh. 1.2 N m.,

Sanam,. 8.0 Z 1 26.0

1.5 Z

1.7 N 128.0

karang-Asem. 8.5 Z 115.6

Moeara Doea en

Penjandingan.

Saparoea.

4.6 Z

3.6 Z

101.

1

128.5

Tepa.

Moeara Ternbe9i.

Saparoea.

+.5 Z

7.9 Z

1.7 Z

S.6 Z

129.9

103.2

12S.7

Araabei. a.a z 129.0

Loeboe Raja. 1.1 N 99.2

Kisar. 8.0 Z 127.2

Namodale 10.7 Z 123.0
(Baa).

derh., Soela Eil.

Amboina.Banda.
Amboina, Babar

Djambi, Sumatra

Amboina, Sapa.

!-

- — 136

i;

7

11

11

23* 48«»

16" 9m

7« m

— 60

—"77

2:5

11 6U10- — 67

11 I9«32m — 85

12 u t6. _ 35

11

2« 50»
+ 3« U»

+ 11 2u

20

21

2:5

25

23° +5m

l2n 0"

— 91

+ l6

J-'-

27

31

3u o«n

2" om

+ "30

31

31

23u 3<>"»

9*30"

_ 82 11"

30 12" 15" — 65

± 17 Z-N
I N
Z—

N

ZVY-NO

Vertical, vrij sterk

Verticaal, Zwak.

Kleine scbokken.

5 Z—

N

Sterk.

* W—O Sterk.

± B O -W
N-Z

2 scbokken.

" »

1 NO-ZW

Starke leeberiiig in b»ai van

2

N—

Z

6 aparoea.

2 zwakke aardschokken.

90 Hevig.

Minder lievig.

+ 20 O W Duidelijk waarneembaar.



aard der bevveging.

• -

voogd.

Resident.

Augustus 1918 (vervolg).

ran Zuid Te

Serwaroe.

derh., Letti.

Amboina,Ceratn.

Amboina, Neira.

Atnboina, Babar.

3i 12" 35™ — 85

30 12u On, — 83

30

:;n

30

±13«0»
12"28">

1
2o45m

— 96
— 92

30 I3u 0<n

iu |5m
— 110
— 135

31 18- 0- -67

Pitjoeng- 7.2 Z 106.6

Eiland Bali. + 8.4Z ±115.1

Negara. 114.7

Singaradja. 8.1 Z 115.1

Loeboe Raja. 1.5 N 99.2

MoearaSiberoet. 1.4 Z 98.9

f»Mg«, J.V.. 1 1
6" L5".** (- 12)

*ali en Lombok, 12 12u 0™ -34

„ ,2 ll»50m** (- 13)

„ 12 llu57m — 33

Sumatra,

kust, Siberoet.
»

19" 30™ 4- 30

+ 32

•• Mid en- ava Tijd.

±180

N-Z

NO—ZW
W—
N-0

O—

W

Trilling. Diepte 2000 vadeni.

Onderaardsch gerommel.

Licht.

gs*

10

i 2

o-w

N—

W

Vrij hevig.

Licht.

Hevig.

Korte, zwakke, verticale schok-

Verticaal. Veel schade in Zuid Bali aan

in herstelling ziinde of pas herstelde

daramen en leidingen.

In Tjarangsari stortten eenige huizen in.

± 15



>richtgever.
j

Waarnei.iiiiifs-
.??;.. !

A

Civiel Bestu

Resident.

September 1917 (vervolg).

Afdeelingen

Badoeng en

Tabanan.

MoearaSiberoet,

Menado, Goron-

talo, Bolaoeng
Mongondan.

s.o z 187.2

2.4 N .7.8

+ 8.4Z
±8.5Z ill

5

.:!

1.4 Z 98.9

+ 1.5 N
+ 0.5 N
±0.SN is

derboorigheden,

Sumatra.

Bali en Lombok.

October 1917.

Paleleh.

Taroeb.

Piitih VVedana.

Ass.-Wedana. SEete.

Wedana! Ngad.rodjo,

Ass.-Wedan, Manijocnlianljo.

(Tegalombo).

2 6«lOm + 42

f
u 45m

15* L0
m

(— 12)

8 w* °z

I7"25m**

l?3.V"**

13

13

!7 u 3Um**

Iuteusiteit

ird der beweging.

Kenige /.err lichte schokken.

Bijkomeude verschijnselei

opuierkingeu.

Laatste deniabeving-en van grootebeviugop

onderaardsch gcroniinfl voorafgegaau.

10
Krachtig. Ilet

z o-w Sterk.

5

'U. Vrij hevigr bevingen.

Vrij sterk 1

N-W zJak.
"

10

Z—w

N- W
Z W

2

t 3
Zwak.
Vrij sterk.

UXVI



October 1917 (

i I Donorodjo,

(Poenoeug).

Toelakan,

I

(Lorok).

Adspirant-

Controlei

Singaradja.

Donggala.

:

Loeboek-Raja.

Tjilan-kahan.

crvolg).

8.1 Z

8.2 Z

7.9 Z 1L1.6

12:5.3

MM \l\:l

4.5 Z 129.9

3.6 Z 128.7

8.1 Z

0.7 Z U9.7

2.7 N „,

99.2 iTapanoeliTapanoeli,

± »/l

15

W

N—

Zwak.

3 ZO--NYY
W—

Zucht,

Licht.

+ 30

±4a5

6

± Z—

N

ZO—NW

Z—

N

Vrij st.rk.

Vrij hevig.

Ho;izontHal

± i

j£F
± 3

Z—

N

t 3

k geroinniel,

gaan door trillingen,

wekken.
Geroinmel in de verte.

»-* 2 aardschokken.

I.hht. horizontaal.

N-W 1 korte en 1 langere schok.

Z-0



Berichtgever. !

Waarnemings-
| Loeaie ]%&

Intensiteit

ird der beweging.

Bijkomende verschijnselen

November 1917 (vervolg).

Dr. A. Voort- Sinabang. 2.5 N 96.3 Atjeb en On- 4 18150"' + 42

huis. derb., Simeuloe. 19" 30m

2l u 30
m

Gouverneur Su- Tandjong Poera. 3.9 N 98.5 Sumatra's, Oost- 4 + I9":^0ni + 26

kust Sumatra.

Sutnatra.

Medan. 3.6 N 98.7

Ass,Resident. Loeboek-Sika-

ping.

0.1 N Padangsche
Bovenlanden,

Atjeb en On-

5 22" 20"» + 27

Dr. A. Voort- Sinabang. 2.5 N 96.3 6 l9. 0a + 42

huis.

Resident. Tobelo. I i \ 12S.0 Ten.atr, en On-
derbooriirheden.

B

Controleur. Moeara Boengo. 1.5 Z 102.3 Djainbi, Surna- L2 ,,.«. + 19

Resident. Soengei

Penoeh.
2.0 Z 101.3 12 ±8l.o-

Controleur. Donggala. 0.7 Z 119.7 Menado.Celcbcs. 13" 30""

J. H. Berkhui- Lebak-Parai. 6.6 Z 106.4 Bantam, Java. „ 2lul(jm** 1— 12) no* S

Adniinistrateur. 7.2 Z 106.7 Preanger Re- 21 2nu k5m**

Resident. Ajer Bangis. 0.2 N 99. V Padai.gsclu:

Benedenlanden,

23 4-S»Vj

Zuid Bali. ±8.4 Z + 115.2 Bali en Lombok
Bali.

31 20u 0«n _ 34

Controleur. 8.6 Z 115.4- 30 20u 8«" — 33

Resident. Afd rlirgm

talo, Middeu-

4-0.7 N
+ 2.0N

Menado,Celebes

5

2

ZO-NW Hevig.

Minder.

Licbt.

De hevige schok sinds 2'/
2 jarig verblyf

van waarneraer. Meubels vielcn om
Ook gevoeld op Kota Radja en

Singkel.

5

Zeer kort

N—

Z

In wankel huis vallen eenige dingen om.

± 4 Licbt.

Horizontal.

Licbt.

8 scbokken, 4 Zcer zacbt, daar-

op 4 flinke verticale schokken.

Hevige aardschok.

Horizontaal, voorafgegaan door

korte verticale scbok.

Licbt.

Horizontaal.

120 W—

± 2

90

± 5

Z-N
HW-ZO

tm
O—

w

ZZO-NNW

[n November meerdere aardbevingen.



Resident.

Gezaghebber.

Gouverneur.

Ass.-WedahH.

Resident.

Resident.

Resident.

Roeteng Onder-

HollandiH.'

'

Tobelo.

Afdeeliniren

Oost- en Noord-

Tandjong-Poera.

Growolig! '

Kiilan-sarie.

Proepoek.

Penebel.

2.5 Z

1.7 S

+ 5.0 N
±5.4N

3.9 N

.-.6 N
7.9 Z
7.5 Z
7.2 Z

7.0 Z
* 1.5 N

120.5

U0.7

Z
+ H6.5

•'8.5

10S.5

115.2

108.0

derh., Flore-.

Ternate en Oq-
derh., Noord
Nie.nv -Guinea.

Ternate en On-

Ualmah. r,.

Atjeh en Ou-

Sumata's, Oost-

Banjoenias.Java.

Preanger, Java.

BalienLombok,
Bali,

l'ekalongan,

Bali.

Menado,01ebes.

7

1'..

2 1

2 1

18" 50™

9u 7 «n

14-u :30m

i-tu :<5«

| 8 u.-,u m**

5 « .iOm

- 55

- o4

85

(— "l2)

ird der beweging.

2 NO—ZW Vrij hevig.

' O— YV

Licbt.

i 3

Licht.

Vrij lievisje aardbeving.

Ken licbte aardbeving.

Z—

N
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In December enkele aardbevingen.



RAMSAY-STICHTING.

la het Chemisch Weekblad, orgaan van do Nederlandsche

Chemische Verceniging, van 15 December 1917 is opgenomen

geworden de volgende oproep:

Het Ramsay Memorial Fund.

In October 1916 vverd op eene door University College

belegde en door Lord Rayleigh gepresideerde openbare

bijeenkomst, aan welke, behalve vele mannen van naam op

het gebied van wetenschap en industrie, veitegenwoordigers

van de Regeeringen van Engeland, van de met dit land

geallieerde en van de neutrale landen deelnamen, besloten een

fonds te stichten, bestemd om een waardig gedenkteekeo

voor Sir William Ramsay tot stand te brengen.

Onder de vice-presidenten van het voor dit fonds gestelde

algerneene comite, als welks voorzitter de oud-minister Asquith

en als welks chairman Lord Rayleigh optreedt, komen

naast den eersten Minister Lloyd George, o.a. de Neder-

landsche gezant en Lord Reay, voorzitter van het Comite

van University College, voor. Er werd een uitvoerend comite

benoemd met Sir Hugh Bell als voorzitter, waarin de ver-

tegenwoordigers van de Royal Society (Sir J. J. Thomson),

de Chemical Society (Alexander Scott), het British Science

Guild (Sir William Mather), het Institute of Chemistry

(Sir James Dobbie), de Faraday Society (Sir Robert

Hadfield), do Society of Chemical Industry (Ch. Carpenter),

de Society of Public Analysts and Other Analytical Chemists

(George Embrey), benevens verscheidene andere vertegen-

woordigers van wetenschap, techniek en nijverheid, zitting

hebben. In Juni 1.1. kwam dit comite met een plan gereed.



Niettegenstaande de droevige tijdsomstandighedeu zal bet

fonds gesticht worden op een international basis : het Comite

hoopt door inschrijvingen over de gebeel wereld £ 100.000—
en raisschien meer bijeen te breugen. In hoofdzaak >tclt

het zich voor daarmede te bekostigen

;

a. Ramsay Research Fellowships, beurzen, die do begif-

tigden in staat zullen stellen zich geheel aan het onder-

zoek van vraagstukken van chemischen of chemisch-

technologischen aard te wijden, terwijl ook in de kostcn

der onderzoekingen zal worden voorzien. Deze research

fellowships zullen op eene, de meest mogelijke vrijheid

van beweging latende wijze worden beheerd. Zoo zouden

zij, aanvankelijk voor een gering aantal jaren verleend,

eenerzijds waar dit noodig bleek na een jaar reeds

kunnen worden verhoogd, anderzijds na afloop van de

korte aanvaugsperiode verlengd kunnen worden. Ook
• omtrent de plaats waar het werk verricht zou worden,

zou geen andere beperking gelden, dan dat aldaar de

geschikte hulpmiddelen aanwezig waren, zij zou onder

bijzondere omstandigheden ook buiten het Britsche Rijk

kunnen liggen

;

o. het tot stand komen van een Ramsay Memorial Labo-

ratory of Engineering Chemistry, dat aan University

College een deel van een meer uitgebreid ontwerp van

nieuwe iurichting der technische afdeeling van dit

College zal verwezenlijken en daar een blijvende herin-

nering zal vorrnen aan de 26 jaren gedurende welke

Ramsay met dit College verbonden was, in het bijzonder

daaraan, dat hij er het professoraat in de anorgauische

scheikunde bekleedde, toen hij zijn grootste ontdek-

kingen deel
Een som van £ 23 000— is reeds bij het Comite ingekomen.

In verschillende deelen van het Britsche Rijk zijn comite's

gevormd of in wording. In Glasgow, de geboorteplaats van

Ramsay, hoopt een bijzonder comite eene som van £ 20.000—

bijeen te brengen.
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la de verschillende geallieerde en neutrale landen worden

bijilra^on verzameld. Wij hebben deze taak voor ons land op

ons genomen op initiatief van een van ons, Dr. H. Kamerlingh

Onnes, die op uitnoodiging van het Comite als vertegen-

woordigend en correspondecrend lid voor Nederland was

opgetreden. Naar Indie is geschreven.

In de Vereenigde Staten is prof. Ch. Baskerville te

New-York met anderen bezig een comite te vormen, in

Zwitserland geschiedt dit door prof. Ph. A. Guye te Geneve,

In Italie door prof. Paterno Di Sessa, in Japan door prof.

J. Sakurai te Tokio, in Chili verzamelt Senor Attgusto

Villamelva van de Banco de Chile bijdragen. In Denemarken

is prof. J. Bronsted door de Universiteit te Kopenhagen

als vertegenwoordiger beuoen.d, in Spanje is de Akademie

van Wetenschappen te Madrid in correspondence met het

comite; er wordt verder gecorrespondeerd met wetenschap-

peiijke mannen in Frankrijk, Zweden, Rusland en China om
in die landen de belangen van het fonds op dergelijke wijze

te behartigen.

Het Ramsay Memorial Fund belooft een waardig gedenk-

teeken te worden voor den genialen experimentator, aan

wien wij uitkomsten als de afscheiding van het argon uit

de dampkringslucht (welke hem samen met Rayleigh, die dit

gas op het spoor was gekomen, gelukte), als de ontdekking

van het helium, die van de andere inerte gassen in de

atmosfeer en die van de ontwikkeling van helium uit emanatie

te danken hebben, uitkomsten welke onder de ontdekkingen

van onzeu tijd schitteren als sterren van de eerste grootte.

Nederland zal, naar wij vertrouwen, tot deze stichting zijn

deel willeu bijbrengen. Ramsay's verdiensten worden hier

hoog gewaardeerd. Hij was buitenlandsch lid van de Kon.

Akad. van Wetenschappen. Onder onze mannen van weten-

schap zijn er, die eenigen tijd zijn leerling waren; anderen

hebben, door de wetenschap met hem samengebracht, banden

van vriendschap met hem aangeknoopt. Ramsay vertoefde

eenige malen in ons land, waarin hij levendig belang stelde.
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In 1899 was hij de gast van het N'atuur- en GTeneeskundig

Congres te Haarlem. Velen herinneren zich hoe ecu talrijk

gehoor, door zijn voordracht gcbocid, met zakspectroscopen

zijn schitterende proeven volgde.

Wij vleien ons dns, dat onze oproep, om tot het Ramsay
Memorial Fund bij te dragen, met instemmiug zal worden

Het Comite is er op gewezen, dat vooral in de tegenwoor-

dige tijdsomstandigheden de waardeering, die het werk van

Ramsay hier te lande vindt, niet moet worden ai'genieten

naar het bedrag, dat voor het Memorial Fund kan worden

bijeengebracht en dat velen, wier deelneming ongetwijfeld

door het Comite met iugenomenheid zal worden begroet,

hnnne sympathie slechts door eene geringe bijdrage zullen

kunnen vertolken. Met nadruk heeft het Comite naar aauleiding

van deze opmerking verzekert, dat „elke hulp van elke soort"

uit Holland welkom geheeten zal worden. Wij hopen dan

ook, dat de Nederlandsche lijst een groot aantal chemici,

physici, technici en verdere vereerders van Ramsay zal

omvatten.

Het kwani ons voor, dat de eenvoudigste en doeltreffendste

wijze om dit te bereiken zou zijn, om in het Chemisch

Weekblad alle belangstelleuden uit te noodigen tot het

schenkcn van hun naain en huune bijdrage en tot het verder

bekend maken van hetgeeu in het bovenstaande is medege-

deeld, terwijl ieder van ons zich beschikbaar stelt om bijdragen

of toezeggingen in ontvangst te nemcn. Deze worden liefst

voor 24 December e.k. ingewacht. Wie zijne bijdrage bij

voorkeur voor een van beide aangegeven doeleinden aangewend

zag, gelieve dit bij zijne inschrijving te vermelden.

A. H. W. Aten. F. M. Jaeger.

H. J. Backer. W. P. Jorissen.

J. J. Blanksma. W. H. Jplius.

J. Boeseken. H. Kamerlingh Onnes.

E. H. Buchner. W. H. Keesom.

Ernst Cohen. Ph. Kohnstamm.



C. A. Crommelin.

P. Ehrenfest.

G. J. Elias.

W. Alberda van Ekenstein.

H. FlLLIPO.

A. P. N. Franchimont.

M. de Haas.

W. J. de Haas.

A. F. HOLLEMAN.

G. Holst.

S. HOOGEWERFF.

A. Smits.

Th. Strengers.

J. E. Verschaffelt.

H. R. Kruyt.

J. P. KUENEN.

H. A. LORENTZ.

H. Ter Metjlen.

W. J. H. Moll.

L. S. Ornstein.

W. Reinders.

P. VAN ROMBURGH.

F. E. C. Scheffer.

F. A. H. SCHREINEMAKBRS.

L. H. SlERTSEMA.

R. SlSSINGH.

F. G. Waller.

P. Zeeman.

Xu de oorlog weldra beeindigd zal zijn, mag verwacht

worden, dat de toekornst der RAMSAY-stichting voorloopig

gewaarborgd is en dat deze internationale instelling zeer

vruchtbaar zal zijn voor de chemische en chemisch-technolo-

gische wetenschappen.

Prof. Kamerlingh Onnes beeft aan den eerstondergetee-

kende het verzoek gericbt in Indie werkzaam te zijn, opdat

gelden voor dit doel verzameld zullen worden. Daar nu

ondergeteekenden het inderdaad waarschijnltjk achten, dat

ook in Indie personen tot dit fonds willen bijdragen, stellen

zij zich gaarne beschikbaar deze bijdragen in ontvangst te

nemen en aan het Coniite toe te zenden.

Weltevreden,

van Bemmelen, (Observatorium).

H. A. van Alphen de Veer, (Depart, der B.O.W)



Korintji

W. VAN BEMMELEN.

De verhoogde belangstelling in de hooge Indische vulkanen,

die tegenwoordig niet te miskennen valt '), geeft mij aanlei-

ding oin te berichten omtrent een bestijging van de Piek

van Korintji, die ik in Mei '18 ten uitvoer bracht en tevens

een overzicht te geven van vroegere bezoeken 2
).

De Piek van Korintji of Goenoeng Gadang verheft zich

tusschen den Patah Sembilan (2591 m), een vulkaantop in

de westelijke Barisan, en den Goenoeng Toetjoeh (hoogste

top G. Oeloe Djoedjoehan 2712 in) op den oostelijken

keten gelegen. De berg ligt juist in net verlengde van net

lengte-dal, dat van Moeara Laboeh tot de Daoau di Atas

oploopt. Dit meer is dientengevolge van zijn top even

zichtbaar.

De eerste beklimmers waren A. L. van Hasselt en D. Veth
resp. leider en lid van de Midden Snmatra-expeditie.

Een beschrijving van hun tocht vindt men ten eorsten in

net Tijdschrift van het Aardrijksk. Gen. Bijbladen l
ste Dl , II,

1879: Berichten ontleend aan de Rapporten en Corres-

pondentien ingekomen van de leden der Sumatra-expeditie."

Pag. 128.

Hierin is ook opgenomeu het door hen samengesteld

Panorama dat van den top gezien werd.

') Een desbetreffende bibliographic wordt samengesteld onder

leiding van Dr. H. J. VAN Lummel, den secretaris der Vereeniging

tot Bevordering van het Bibiiotheekwezen in Ned.-Indig.
2
) Een reisverhaal werd opgenomen in de Java-Bode van 22 en

29 Juni en 6 Juli 1918.
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Ten tweede komt een beschrijving voor in het reiswerk

der Expeditie: „Midden Sumatra" Deel I Reisverhaal l
ste

gedeelte.

Zij vertrokken den 5den Dec. 1878 van Loeboek Gadang,

in het Likidal, en volgden de bedding van den Timboeloen.

Dion dag en den volgeuden vorderdeu zij door het kappen

niet dan langzaani en den derden dag waren ze, met veel

moeite, maar weinig vooruit gekomen.

Den 8sten Dec. echter kwam van Hasselt tot bijna aan

den kraterrand, maar moest, ten gevolge van het uitglijden

en zich verwonden van een der Maleiers, omkeeren.

Den 10den Dec. werd een kamp opgeslagen, vermoedelijk

op de zelfde plaats, den Kaboen Boengo, waar ook tegen-

woordig wordt gekampeerd.

Den llden Dec. werd daarna de kraterrand bereikt en

voor het eerst kon door menschen een blik in den krater

geworpen worden. Men vermocht echter niet het hoogste

deel van den kraterrand te bereiken, omdat een verticale wand

dat voor hen ontoegankelijk maakte.

Den 12den Dec. evenwel konden de bekliuimers, door van

de kampplaats uitgaande dadelijk westwaarts aantehoudeu,

op dat hoogere randgedeelte en den top komen.

Het weer was gunstig en Veth nam talrijke peilingen op

bergen, die van Hasselt in een panorama schetste.

Van Hasselt en Veth meenden, dat de rivier waardoor

de Danau Goenoeng Toedjoeh afwatering heeft, naar Korintji

afvloeide en toekenden op hun panorama een ,, rivier van

Korintji" met sawah's. Dat was echter een vergissing. Die

sawah's waren de Danau BSnto (uitgestrekte moerasseu) en de

rivier, de Sangirkarak, stroomt noordwaarts naar den Liki en

neemt de Sangir Djarnah, die uit het Toedjoe-mcer vloeit, op.

De moerassen van de Danau B6nto liggen op 14— 1500

meter en zijn door een rug van de vallei van Korintji

gescheiden.

De diepte van den krater werd door v. H. en V. sterk

overschat. Zij geven een valtijd van steenen van 14 sec.
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op en leiden daaruit een diepte van 960 m. af. Volgens de

topographische kaart is echter de diepte onder den top

maar 375 m.

De hoogte van den berg werd omgekeerd onderschat,

want instede van 3805 m, do later trigonometrisch bepaalde

hoogte, leidden zij uit hun waarneming 3600 m af, terwijl

toch die waarneming (482.4 mm bij 8°C) juist moet geweest

zijn en in elk geval tot een hoogte van meer dan

3805 in voert.

Omtreut de vulkanische activiteit schreef van Hasselt in

zijn berichten I.e. pag. 128 : „Indrukvvekkend was 't gezicht

in de diepte, waar uit tal van spleteu en gaten de stoom

naar buiten wrerd gedreven."

In net „Reisverhaal" Dl. I, lezen wij: „daar beneden

kookte net en stegen zwavel- en waterdampeu omhoog, die

het eene oogenblik de gebeele ruimte vulden en in het

volgende zich zoo verspreidden, dat de geheele bodem voor

ons bloot lag."

„Die bodem deed zich voor als een zandvlakte, waarin

op vele plaatsen zwavelmeertjes door hun gele kleur duidelijk

te ouderscheiden wareu, met tal vau adereu, die deze poeltjes

voedden.''

De activiteit van den krater was vroeger grooter. Zoo

schrijft Junghuhn •): „In Maart en Juni 1842, zag ik

herhaaldelijk groote rookzuilen uit den krater opstijgen,

welke reel overeenkomst hadden met die, welke de Semeroe

op Java uitbraakt."

Eerst in 1885 werd de berg voor de tweede maal bestegen,

en een kort bericht hieromtrent werd door J. D. H. Bosboom

te Padaug aan het Kon. Aardrijkskundig Genootschap toege-

zouden 2
): „De sergeant-majoor geemployeerde bij de triangu-

latie van Sumatra, A. F. Wolff, besteeg in de maand

December van het vorige jaar den Piek vau Indrapoera,
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met het doel op het hoogste punt van dieu berg een pilaar

te bouwen, welke dienen moet als primair driehoekspunt

voor den op Sumatra te verrichten triangulatie-arbeid. Hij

slaagde daarin, en bouwde dien pilaar op het hoogste punt

van den krater."

„Voor de bestijging werden uit Loeboek Gadaug vier

dagen besteed tot aan den oorsprong der rivier Timboeloen

;

daarbij werden beurtelings de ruggen van den linker- en

aan den rechteroever van die rivier gevolgd ; op den vijfden

dag werd het hoogste punt van den Piek bereikt."

„Bij den oorsprong van de genoemde rivier werd het houten

geraamte vau de hut, waarin de leden van de Sumatra-

expeditie, juist acht jaar geleden, hadden gelogeerd, aange-

troffeu
"

Alvorens de Piek bestegeu werd, ondernam Wolff een

tocht uaar den Goenoeng Toodjoeh. Hij had daarvoor niet

minder dan 15 dagen noodig. Ook op dien top, boven het

prachtige, eenzame raeer bouwde hij een pilaar.

De pilaar, door Wolff op den top van de Piek gebouwd,

is ten slotte uimmer voor het trianguleeren gebruikt geworden;

de bezwaren tegen het bezetten van het punt werden te

overwegend geacht.

In het Jaarverslag van den Topographischen Dienst over

1906 (pag. 2 en 3) leest men :

„Voor het verkrijgen van deze aansluitiug (op het drie-

„hoeksnet van Sumatra's Westkust) was een driehoekspunt

„der l e orde ontworpen op de Koriutji-helling van de Piek

„van Indrapoera. Ten gevolge van de politieke verwikke-

„lingen in dat landschap kon de pilaar op het ontworpen punt

„niet worden gebouwd van uit Saudarau Agoeng. Er werd

„daarom getracht van uit Doerian Taroeng in de Padangsche

„Boveulanden de Piek van Indrapoera te bestijgen, met

„het doel naar de Koerintji-zijde af te dalen tot een geschikt

„punt om den pilaar op te richten bereikt zou zijn. Bij deze

„bestijging werden tot ongeveer 500 in. voorbij Kaboen

„Boengo geen moeilijkheden ondervonden. Voorbij dit punt
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„bleek tengevolge van aardstortingen de toestand der helling

„echter van dien aard te zijn, dat verdere beklimming voor

„personen met vrachten beladen onmogelijk en voor niet

„belaste personen hoogst bezwaarlijk werd Het aanbrengen

,,van ladders was bij gebrek aan betrouwbare steunpunten

„ondoenlijk. Daar de medegenomen koelies niet in staat

„waren om den tocht te vervolgen, zoo werd de bestijging

„door den verkenner, den sergeant Prokopovich, vergezeld

„van een bediende en een gids, die in deze streek is belast

„met het jaarlijksch onderzoek en onderhoud der pilaren,

„alleen voortgezet. Kruipend werd eindelijk de top bereikt,

„alwaar bleek, dat de vroeger opgerichte pilaar P 29, nog
„in goeden staat verkeerde, hoewel vroeger aan het Bestnur

..was gerapporteerd, dat deze door afstorting was verdwenen.

„Van een afdalen aan de Korintji-zijde, zooals eerst in de

„bedoeling had gelegen, raoest worden afgezien, daar het

„pad aan deze zijde eveneens zeer gevaarlijk was.

„Van een tot stand brengen van de verbinding tusschen

„de beide hoofddriehoeksnetten met behulp van den bestaanden

„pilaar op de Piek kan geen sprake zijn; instrumenten en

ntenoodigdheden zijn niet naar de pilaar te brengen, en

..f'ovcnilien sraat zij nog slechts op ongeveer een halven

„meter afstands van den rand van den diepeu krater, zoodat

„zelfs hot bodiencn van den heliotroop levensgevaarlijk is

„te noemen. Met den bonw van een nienwen pilaar op de

„Korintji-helling zal dus moeten gewacht worden, totdat de

„politioke toestand znlks toelaat."

De zware moeilijkheden door Prokopovich ontmoet zijn

noch door zijn voorgangers rioch door latere beklisiinitr-

aangetroffen en zijn mij onverklaarbaar.

Men zou kunneu meenen, dat hij met zijn gids van den

Kaboen Boengo reeht door naar het lage gedeelte van den

kraterrand is geloopen en den steilen wand, die het lage

van het hooge deel sehcidt, heeft beklommen. Maar dan is

nog niet het kruipend bereiken van de pilaar, noch het

gevaarlijke van het pad naar de Korintji-zijde verklaaid.

LXXVIII 12".
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In net volgende jaarverslag van den Topographischen

Dienst vindt men eenige bijzonderheden omtrent den bouw

van den 2 den pilaar J
).

„Daar de politieke toestand in het landschap Korintji den

,bouw van den pilaar op het ontworpen hoofddriehoekspunt

,op de Korintji-helling van de Piek van Indrapoera toeliet,

,werd tot dien bouw, met Sandaran Agoeng—zie plaatll—

,als uitgangspunt, overgegaan. De werkzaamheden werden

opgedragen aan den adjudant onderofficier E. A. V. Lubeck.

„Voor het bereiken van de plaats. waar de pilaar moest

,worden opgericht, een plek op enkele honderd meters

,beneden den top van de Piek gelegen, werd een marsch

,van negen dageu vereischt. Tot het meer Danau BSnto

,werd het pad gevolgd, den gidsen in Si Oelak Daras, in

,het Xoorden der vallei gelegen, bekend; van af dat meer

,moest een trace worden gezocht, daar de Piek van Indrapoera

,uog niet van uit Koerintji was bestegen.

„t)aar de meeste ruggen van dezen berg smal zijn en een

,met rolsteenen bezaaiden steenharden bodem bezitten,welke

,zich voor de oprichting van den pilaar minder goed eigende,

,was voor de bepaling van de meest geschikte plaats nog

,eene bijzondere verkenning noodig. Deze pick eenniaal

,gevonden zijnde, moest daar eenige afgraving worden

,verricht voor het verkrijgen van een plateau van voldoende

,oppervlak om daarop later de voor den hoekmeter en diens

,personeel noodige observatie- en verblijfshutten te kunnen

,,oprichten.

„De verkenning met den pilaarbouw nam een viertal, de

„terugmarsch vijf dagen in beslag. Daar de plaats, waar de

„pilaar werd opgericht, nog op zeven dagen afstauds van

„de laatste doesoen gelegen was, moest een vivresvoorraad

„voor ruim 14 dagen worden medegenomen voor den pilaar-

„bouwer en diens vast personeel, de zes miiitairen, waaiuit

„de dekking bestond, en de koelies voor het transport der

„materialen, gereedschappen, enz.

') Jaarverslag Topographischen Dienst 1907 pag. 3 en 4.
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„Vermelding verdient, dat de medegenomen inlanders zich

„ruimschoots van talismans hadden voorzien, en dat bijzonder

„veel hinder van bloedzuigers werd ondervonden."

Waarschijnlijk is de oude pilaar bij de zware aardbeving

van 1909 in de diepte gestort.

Tnsschen 1893 en '97 is de berg topographisch opgenomen.

Naar de Korintji-zijde strekte zich die opneming uit tot de

Danau Bento (Bl. 63 en 63a, 1 : 40.000 en Bl. XIV, 1 : 80 000).

Later is de Korintji-zijde volledig opgenomen ').

Omtrent vroegere bestijgingen van den berg vernam ik

nog, dat voor 1893 de Controleur van het Binnenl. Best.

Peltzer met zijn echtgenoote den tocht hebben ondernomen.

De vroegere administrates der Liki-landen, Schiess, en

met hem de tegeuwoordige administrateur der oudste onder-

neming, Soengei Landai, de heer Sallenbach, beklommen
de Piek eenige jaren voor en na de aardbeving.

In 1913 maakten de H.H. vanWaterschootvanderGracht,
Weckherlin de Mabez Oyens en de Beaufort den tocht uit

Korintji en kwamen den 13den October op den top. De Heer

Oyens herinnert zich, zooals hij mij onlangs mededeelde,

dat het kratermeer tamelijk sterk borrelde en rookte.

In het volgende jaar, 1914, kwamen van drz.-lfde Korinrji-

zijde twee Engelschen, H. Robebtson en C. Boden Kloss,

zoiilogen van het Museum te Koeala Loempoer (Fed. Malay

States), die botanisch en zoologisch verzamelden en ook

meteorologische waarnemingen deden.

Hun reisverslag zou opgenomen worden in het tijdschrift

van de Straits Branch of the Royal Asiatic Society te

Singapore, maar is nog niet verschenen.

De natuuronderzoeker Edw. Jacobson, die in 1915, van

begin Juli tot einde September, in het landschap Korintji

') Schetskaart van de Afdeeling Koerintji van de residentie Djambi

;

schaal 1:200.000, Top.-Inrichting Batavia 1907.

Deze kaart is ook opgenomen in Mededeelingen Encyclopaedisch
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weteaschappelijke onderzoekingen verrichtte, maakte in de

maand Augustus een tocht naar de Piek en bereikte den

26s,en den top.

Omtrent eenige meteorologischt' waai nemingen, die hij

daarbij deed, berichtte hij in dit tijdscbrift ').

Dr. J. Boerema voegde aan dit bericht enkele opmer-

kingen toe.

den krater was bij dit bezoek00 werkzaamheid

sterk" wind, die 's

hoogti ) woei, bezwai

krater

Jac obson heeft ook

geka.ripeerd eiii daar

Na dit bezo ek ontv

een gezelscha
i> op ;

Soengei Landsii en e<

De tocht, clie ik

Dstijging op 3700

door de koffietuiuen werd de bedding van den Tnnboeioen

bereikr.

Men behoeft thans die bedding -sleehts over een kleinen

afstand te volgen eti kan dan dadelijk ecu bosrhpad aan zijn

westelijken oever inslaan, dat naar een opengekapte gedeelte

van het bosch voert.

Wij maakten echter enkel bij de afdaling van dat pad

gebruik eu bereikten den eersten dag, uit de rivierbedding

klimmende, de kapping, nadat wij ook een gedeelte van den

afstand langs den oostelijken oever hadden afgelegd.

Om 2U in den namiddag werd naast het pad, op 1620

meter huogle, een kamp opgeslagen; die plauts lag oiigevei'r

anderhalf unr loopens voorbij de piek waar de vorige beklim-

mers him eerste bivak hadden gemaakt..

») Nat. Tijdschrift v. N. I. Dl. LXXVI, lste aflev. pag. 18.
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Den 12den Mei kon om 7« v.m. vertrokken worden en

werd over tienen een open plaats aan den voet van een

steilen wand bereikt; de gevolgde ribbe verheft zich hier

plorsi'liim-. Links afhoiidcnde daalt net pad in de bedding

van den Tirnboeloen, verlaat het echter dadelijk weer en

overstijgt een rug om in de bedding van een tribuant van

den Tirnboeloen te komen. Deze bedding wordt over een

kleinen afstand opwaarts gevolgd en daarna wordt opnieuw

over een rug gestegen om in de volgende bijrivier af te dalen.

Het pad over deze steile ruggen leidt door laag, maar
zeer dicht geboomte en struikgewas; in de beddingen was
maar spaarzaam water. De laatste rivierbedding wordt nu

weer opwaarts gevolgd en weldra zijn westelijken oever

gevolgd. Die oever vormt een vrij vlakke ribbe, op welke

de Kaboen Boengo, de oude kampplaats ligt, die om 12u 55™

bereikt werd.

Volgens mijn hypsometrische bepaling is de hoogte van

dit punt 3057 m.

Het topgedeelte was wolkenvrij, maar om 3U 30m kwam
uit het dal een onweder opzetten, dat om 4 U met stortregen

losbrak; tot laat in den nacht bleef het zwak naregenen.

Den 13den Mei om 5U 45m verlieten wij het bivak en

volgden eerst den rug tot ongeveer 200 m boven de kamp-

plaats en traverseerden daarna westwaarts naar den rand

van den geul, die van den kraterrand afdaalt. Boven op

den rand vormt de loodrechte wand van dien geul een

I'lotsHiuuv verhooging van den kraterrand, en het is tegen

dien wand, dat van rJASSEi/rin 1878 vergeefs beproefde op te

klimmen. Benedeuwaarts wordt de wand lager en tusschen de

laatste verhefiingen konden wij den westelijken kegelmantel,

die van het verhoogde kraterrand-gedeelte afdaalt, betreden.

Volgens mijn hypsometrische bepaling ligt deze rotspoort

3353 m hoog.

De kegelmantel daalt verder af tot het bovendal van

den Tirnboeloen en aan de andere zijde verheft zich dan

een oude somma-rand, de Goenoeng Elok. Die ribbe loopt



ziii'iw.turts op en buigt zich daarna oostwaarts, om zich bij

don grooten kegel aan te sluiten. Dit halfcirkelvormig decl

is vrijwel horizontaal en 3600 m hoog.

De rand van bovengenoemden geul werd nu verder gevolgd

en zonder bezwaar op het booge deel van den kraterrand

aangekomen ; die rand werd zuidwaarts gevolgd en om

7 U 5m de top bereikt,

Een krachtige Noordenwind dreef zoogenaamde hindernis-

wolken over den kop van den vulkaan, dat zijn wolken,

gevormd door de gedwongen opstijging van den wind, die

den berg treft.

Later in den morgen nam de wind af en verdwenen

dientengevolge die wolkeu. De wolken, gevormd door

de opstijging tengevolge van de verwarming door de zon,

kwamen eerst na den middag het topgedeelte opnieuw

omhullen.

Om half tien werd iets ten Zuiden en 3'/
3 » onder den

top een hypsonietrische waarneming gedaan, die geheel

slaagde.

De waarneming met den atmospherischen stofteller, volgens

Aitken, gaf een voor de groote hoogte ongewoon groot aantal

kernen. Mogelijk waren hieraan de dampen, die uit den

krater opstegen en, hoe weinig zichtbaar, toch 's morgens

de keel- en neusslijmvliezen prikkelden, niet geheel onschnldig.

Maar ook de sterke Noordenwind kan ze aaugevoerd

hebben.

Een dergelijke ervaring werd in 1916 door mij op den

Raunkraterraud opgedaan.

Van dierleven op den top merkten wij op twee zeer

verschillende wijzen. Een vette veldmuis trippelde rond en

stoorde zich daarbij in het geheel niet aan de nabijheid der

menscheu, liet zich zelfs optillen. Verder werd op den

uitersten rand van den krater-afgrond het gebeente van

een berggeit gevonden.

Afgedaald werd nog zuidwaarts, naar het lage kraterrand-

e, wat generlei moeilijkheid baarde.



De kratertrechter heeft zeer steile wanden, helling ongeveer

70°— 80°, en was beneden gevuld met een meer van hel

groene kleur, waarin eenige slierten gele zwavel ronddreven.

Aan den Noordkant was een vrij krachtige gasopborreling

zichtbaar en den volgenden dag werd nog op twee andere,

dichter bij het midden gelegen punten een zwakke opborre-

ling waargenomen.

De wanden vertoonden nergens fumarolen.

Eerst na den middag werd naar het kamp in den Kaboen

Boengo afgedaald en dat kwart over twee uur bereikt.

Den volgenden morgen klom ik naar den noordoostelijken

hoek van het lage kraterrand-gedeelte, wat weinig bezwaren

gaf, maar het was mij niet mogelijk om van dien hoek den

rand verder zuidwaarts te vervolgen, daar die rand dermate

tot scherpe tanden uitgevreten bleek te zijn, dat hij volstrekt

onbegaanbaar was.

Ook op dat punt werd een vrij groote rijkdom der lucht

aan stofkernen waargenomen, ondanks dat de wind de krater-

damp geenszins naar dat punt toevoerde.

Photo's van de verschillende deelen van den kraterwand

konden genomen worden.

In den namiddag konden nog eenige waarnemingen omtrent

de hoogte van den plantengroei worden gedaan.

Het was duidelijk dat in de geulen de afstortingen den

plantengroei terugdringec, die op de ribben het hoogst is.

Zoo zag ik de somma-rand van den Gng Elok tot ongeveer

40 m boven den hier te voren genoemden rotspoort begroeid,

dus tot ^ 3380 m ; kleine plantjes kon ik door den afstand

natuurlijk niet zien en die kunnen zich dus hooger uitge-

strekt hebben.

Ook op de helling oostelijk van den rotspoort, was tot die

hoogte plantengroei aanwezig, maar op den grooten kegel-

mantel, zuidwaarts van die poort, daalde de grens tot een

veel lager niveau.

Volgens Jacobson vond Boden Kloss aan de Zuidzijde de

grens op een hoogte van 3450 in.
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Den 15den Mei werd om 6 U 45m van den Kaboen Boengo

opgebroken en te 4U 45m waren mijn metgezel en ik, be-

gunstigd door mooi weer, reeds te Soengei Landai terug,

terwijl de dragers een uur later volgden.

Observatorium, Batavia, Juli 1918.



Over Waterstanden in den Tjiliwoeng en
regenval tijdens de bandjir te Weltevreden

in Februari 1918

DOOR

BOEREM/

De regenval gedurende de maand Februari 1918 vertoonde

in de westhelft van den Archipel in nog sterkere mate de

merkwaardige afwijking van den gemiddelden regenval dan
in Januari 1916 '). In de Zuid-Chineesche-Zee en Oosthelft

van den Riouw-Archipel bedraagt de gemiddelde val in

Februari 150 mm.; Februari 1918 was hier geheel regenloos.

Het omliggende gebied begrensd door een lijn loopende over

de oostkust van Sumatra, over Bauka, ton zuiden van Billiton

en de westkust van Borneo insluitend, heeft een gemiddelden

val van 200 mm., terwijl de val in Februari 1918 overal

kleiner dan 20 mm. was.

Een lijn loopende langs de oostgrens van de res. Benkoelen,

over de Lampongs verder van West naar Oost over de

Java-Zee, scheidde het regenarme gebied van de zuidelijker

gelegen streken met overvloedige regens.

Zware regens vielen in Zuid-Bantam en Zuid West-Batavia;

hier werden bedragen van 1000 mm. op meerdere stations

waargenomen.

Veel zwaardere regens vielen nog in Midden-Java op de NW
berghelliugen van Pekalongan en Semarang. De grootste hoe-

veelheid regen werd gemeten te Petoengkriono n.l. 3499 mm.

;

de stations in de omgeving noteerden ook zeer hooge

')
J- Boerema. Merkwaardige regenval in Nederl.-Indie in Januari

1916 enz. Natuurk. Tijdschrift. Deel LXXVI Eerste Afl. pag. 31.
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bedragen o.a. Lebakbarang 2669 mm., Tombo 2595 mm., enz.

Voor de volledige opgave moge volstaan worden met verwijzing

naar de „Regenwaarnemingen in Xed.-Indie Februari 1918."

Een sterke tegenstelling met deze ontzaggelijke regen-

hoeveelheden vormde de val in de vlakten van de Preanger

waar minder dan 200 mm. werd gemeten, maar vooral aan

de Zuidkust, die nagenoeg regenloos was; zoo rapporteerde

Tjimangkak een val van slechts 12 mm.
Deze stations met droogte en een val tot 3500 mm. vormen

wel een zeer scherpe tegenstelling.

Op de Noordwestelijke hellingen van den Gedeh stegen de

maandsommen tot boven 800 mm. De zware regens in dit

gebied, het bovenstroomgebied van den Tjiliwong, veroor-

zaakten hooge waterstauden in deze rivier, die voornamelijk

in het benedenstroomgebied, te Weltevreden, de oorzaak

werden van overstroomingeu, waardoor verschillende stads-

gedeelten onder water werden gezet.

Uit het volgende moge het verband tusschen den regenval

en de waterstanden in den Tjiliwoeng blijken.

Het verloop van den regenval is in dit geval na te gaan door

de gunstige omstandigheid, dat in het stroomgebied vier zelf-

registreerende rogenmeters zijn opgesteld n.l. te Weltevreden,

op den top van den Pangerango, te Buitenzorg en te Gamblok

Selong gelegen 184 m. zuidoost van Buitenzorg op 860 meter

boven zee. Hoewel dit laatste station even buiten het stroom-

gebied ligt kuunen de registreeringen aldaar verkregen toch

dienst doen voor de afleiding van de dagverdeeling van den regen.

De gegevensomtrentde waterstanden in de Tjiliwoeng, zooals

die werden waargenomen te Katoelampa (boven Bnitenzorg),

Kedoeng Badak (Buitenzorg), Depok en Matraman werden mij

verstrekt door den Heer H. van Breen, Ing. der B. 0. W.

Aan de regendiagrammen van 12 tot 22 Februari zoowel

van Buitenzorg als van Gamblok Selong werd de regenval

in periodes van* 4 uren ontleend, omdat de grafieken der

waterstanden ook gebaseerd waren op om de 4 uren ver-

richte waarnemingen.
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Regenval in mm. te Buitenzorg.

12 13 14 15 16 17 18 19 2C

3 31 17 9 4

25 1 1 12 10 25

1 4 1 *0 12 13

Qamblok Selong.

uren

0—4 v.m. 33 2 4 1 21

4-8 „ 3 5 14 7 20 19

8-12 „ 10 1 15 6 3 13

12-4 n.m. 9 1 14 12

8—12 „ 60 12 4401000
In hoofdzaak is de regenval op beide plaatsen vrijwel

gelijk over den dag verdeeld, het gemiddelde van beide

kan aaugenomen worden als voor het Tjiliwoengstroom-

gebied geldende. De waarnemingen met den zelfregistree-

rende regenrneter van het Observatorium zijn niet gebruikt,

oradat deze regenrneter geheel beuedenstrooms ligt en de

regen daar wegens de geringe breedte van het stroom-

gebied weinig invloed op den watcrstand uitoefent en zeker

niet op dien in het hoogere riviergedeclle, ook die van den

Pangerango zijn niet gebruikt.



Som regenval te Buitenzorg en te Gamblok
Selong = 2 X gemiddelde.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Febr.

0—4 v.m. 73 10 16 5 35 1 4

4—8 „ 15 45 18 13 21 34 1 25

8—12 „ 18, 5 23 9 34 20 14 17 10

12—4 a.m. 21 5 23 37 1 1 21 16 25

4—8 „ 13 5 5 4 1 12 13

8—12 „ 10 1 22 4 7 3 1

Om de regenverdeeling over het geheele stroomgebied

af te leiden zouden we van elk regenstation de dagsom

(verkregen met gewone regen meters) in bovenstaande ver-

houdingen kunnen verdeelen en verder het strooingebied over

de regenstations verdeelen. Door vermenigvuldiging der

aldus verkregen 4-uur-waarden met bet oppervlak voor elk

station en door vervolgens de som dezer producteu te vormen

zouden we tot den totalen val in het stroomgebied komen.

De berekening wordt dan echter vrij omslachtig. Ecnvoudig-

heidshalve hob ik de gemiddelde dagsom van alle stations

verdeeld in de bovenstaande verhoudingen.

De dagelijksche regencijfers alsmede de gemiddelde van

alle stations voor de data 12 tot 22 Februari volgen

hieronder.



REQENVAL in mm.

No. S.a.ionsaaan, -1 ~i -Ihl -| -1 2JJJ2|8|
r '£ ^1 ys 1916.

! 19Jan.
1916.

27 Observatorium . 25 26 11 19 42 50 3 1122 18 19 19 83
29 Meester-Cornelis . 36 35 59 45 4 j 1291 13 24 27 90
33 Pasar Minggo . . 42 45 17 16 - 67 18 7 9 45 62
3o 39 26 13 31 4"

1 2 15 42 25 48 45
37 Bodjonggede . . 42 30 30 83 70 69 »j 24 -3 47 29 41 75
38 Kaoem-Pandak . . 23 49 33 42 18 54 2 31 12 46 96

100 26 22 50 30 29 30 18 20 50
46 Buitenzorg . . 39 108 23 49 27 67 21 43 23 10 52 6 21 39
47 (Landb.). 40 94 401 43 38 72 21 28 1 31 48
48 (Obser). 35 23 46 23

j

47 22 23 45 53 12

56 Goenoeng Geulis. 39 27 1)7 ,9 7 48 1 61 — 1 1 — 11 75 65
37 Pasirangin 27 107 27| 47 29 56 9 21 28 58
58 Tjiogrek . . . . 45 60 32 i 28 20 40 6 25 20 10 30 8 24
59 Bendoengan . . 27 120 22 52 23 53 23 27 12 4 5 3 30 25

Tapos 38 20 52 21 51 21 20 22 145 90 62
67 Tjidokom . 31 90 50 46 32 64 18 22 31 1 -

- 55 72 47

Tjikopo
. . . . 31 129 21 77 24 27: 32 32 S3 43

69 Artja Domas . . 31 112 12 71 23 43 26 27 29 - - 163 82 42

14^ 97 3 52 23 35 10
i

31 33 -! -i 153 36

44 136 38 39 60 28 i i 139 [18 85
72 Gamblok Selong

'.

19 72 7 62 37 50 31 24 23 __ _ 27 92 66

Naringgoel . . . 18 106 40 56 41 2 58

1

95 62
76 Fabriek Goenoeng

15 120 123 90

45 46 53

83 53 98
:

3 41

7 59

™ 129

135

113

12077 Mandalawangi
. . 36 150

. 37 87 25 53 35 53

Ter vergelijking ziji

18 en 19 Januari 1916. Wei vie!

"Hiliwoeng maar over een kleine

tabel nog opgenomen

i lioogte ah

regencijfers

Februari 1918; dientengevolge

op 13 Februari 1918

1915 en

ngebied van i



De gemiddelden moeten verdeeld worden in de ver-

: 21 :

: 5 :

13 10

1

73 :

10 :

: 23 5 22 16 :

: 37

: 1

5

4

4

7

5 :

35 :

: 1 o 1 :

: 21 1 3 4 :

: 16 :

: 12 1 :

waaruit we krijgen als gemiddelde regenval over net geheele

stroomgebied:

Datum. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Febr.

35 6 8 2 16 1 3

22 12 7 9 16 1 16

3 12 4 16 20 9 13

3 12 16 1 1 14 13

3 2 2 10



Deze bedragen van den regenval zijn grafisch ingeteekend

tegelijk met de waterstanden van den Tjiliwoeng te Katoe-

Kedoeng Badak, Depok en Matraman.

De hoogste waterstanden in den naavond van 13 Februari

werden veroorzaakt door de regens in het bovenstroomgebied

iu den nacht van 12 op 13 Februari. Met toppcn van de

regenkromme komen toppen van de waterstanden overeen ;
een

aantal overeenkomstige toppen zijn door stippelijnen verbonden.
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Het tijdverschil grootste regenval—hoogste waterstand te

Batavia varieeert van 16 tot 22 uren. .

De tijds-verschillen regenval -hoogste waterstand zijn ge-

middeld te Katoelampa 5 uur, Kedoeng Badak 5 ]

/ 2 uur,

Depok 8'/ 2 uur, Matraman 19 uur. Of bij den zwaarsten regen-

val en dientcngevolgo hoogste waterstanden de stroomsnelheid

het grootste is, zooals verwacht zou worden, blijkt nict

duidelijk. Te Katoelampa en Kedoeng Badak werden de

hoogste waterstanden bijna gelijktijdig bereikt, de kleinste

voortplantingssnelheid treffen we aan tusschen Depok en

Weltcvreden en is too te schrijven aan het geringere verval.

Dientengevolge zullen bcnedenstrooms de watennassa's zich

moeten ophoopcn, de grootere verschillen in de uiterste

standen zijn hiermee in overeenstemming. De kleinere

scliiMiiineliniren in den waterstand zijn hier uitgewischt,

waarsehijnlijk doordat de overstroomde streken als water-

reservoir en regulator hebben dieust gedaan.

Van de bovenstaande gegevens kan gobruik worden geniaakt

voor een controle van de formules van Melchior ')

v <= c \V i
2 Fq en T - — , waarin v de suelheid van het

vater bij hoogsten waterstand, c een constantc), i het gei

lelde verhang der rivier, F h et oppervlak vaiii het strc

jebied, q regenval in M 3 per sec. per KM 2
,

1 lengte

do rivier en T den tijd, dien het water noodig heeft om

het stroomgebied te doorloopen.

Het komt mij voor, dat deze controle dor formnle van

belang is omdat zoowel Melchior ') als de Meyier 2
)

schrijven, dat voor dergelijke berekeningen in Indie geen

gegevens beschikbaar zijn doordat juiste duur en tijd van

de regens onbekend zijn.

') A. P. Melchior. De toepassing «

BURG enz. Tijdschrift v/h Kon. Inst. v.
2
) J. E. de Meyier. Bevloeiingen bl



De gemiddelderegeuvalboveu Buiteuzorg was op 13Februari

;)9 mm. Na evenredige verdeeliug wordt gevonden:

12 Febr. 13 Febr.

Uren 8-12 12—4 4-8 8—12
j

12—4 4—8
Regenval 11 13 8 6 45 27

Val op 13 Februari van 12 tot 8 uur v.m. 45 + 27 = 72 mm.
i. 9 mm. per uur of 2,5 M3 per KM2 per sec.

Katoelampa Kedoeug Badak Depok Matraman.

F 150 KM2 180 256 336

q 2.5 M3 2.5 2.0 1.7

Fq 375 M3 450 514 580

1 28 KM 40 70 120

T 5 „ 5,5 8,5 19

v werd afgeleid uit de grafieken van Melchioh ; de waarden

van T van de laatste rij werden boven gevonden.

Voor de berekening van het verval is het hoogste punt

aangenomen op 2000 meter, verscheidene der zijrivier-

tjos komen van een hoogte van 2600 meter, andere van

1800 meter.

De berekende en waargenomen tijdeu T komen te

K ;tt > lum [>a overecn, maar wrder benedenstrooms wordeu

de vt'rschillen tusscben berekening en waarneming aanzienlijk.

Om voor Matraman en Depok tot overeenstemming te komen

zou in v -=-- c iK i 2 Fq aan de constaute c in plaats

van 1,31 ongeveer de dubbele waarde toegekend moeten

worden.

Voor het maximum debiet werd te Matraman 280 M3 en

te Depok 450 M3 per sec. gevonden ').

') Deze waarden werden wclwillend door den Heer L. J.
POLDERMAN,

Ing. der B. O. W. verstrekt.

LXXV1II 13k .



De regenduur t was 8 uur, T^19 uur te Matraman,

8V2 uur ^ Depok.

Nu is max. debiet— x qF (—^ ^=-) volgensKLUNziNGER 1

)

of „ „ = *qF k.

waarin * aangeeft het gedeelte van den regenval, dat

onmiddellijk tot afvoer komt.

Depok. Matraman.

k 0,6 0,995

q F k 514 348 M3 per sec

Max. debiet 450 280 „ „ „

514 ' ' 348

Deze waarden van % zijn vrij hoog, maar we mogen 00k

aannemen, dat door de voontfiroLrani* cogens de bodem vrijwel

met water verzadigd is geworden.

Op bl. 78 van Bevloeiingen schrijft J. E. de Metier dat

een bandjir zich in de rivier gedraagt als een reusacbtige

waterdruppel, die door een steeds minder hellende goot naar

beneden rolt en op zijn weg voortdureud afplat, zoodat de

hoogte kleiner, maar de lengte grooter wordt.

Watdelengte betreft blijktdituithetonderstaandetabelletjc.

Duur bandjirtop T 2T

Katoelampa onscherp 5 10

Kedoeng Badak 12 5'/2 11

Depok 16 8V2 l7

Matraman 32 19 38

Tevens blijkt Meruit dat de duur der bandjir ongeveer het

dubbele bedraagt van T. Het is mij niet bekend of dit een

algemeene regel is In dat geval zou het een eenvoudig middel

zijn 0111 uit de baudjirkromme de T af te leiden.

Observatorium. October, 1918.



Cyclonen in den Oost-Indischen Archipel ')

DOOR

Dr. C. BRAAK,

De naam cycloon wordt in Indie zeer vaak ijdel gebruikt

en bet is daarom in de eerste plaats noodig vast te stellen,

wat onder een cycloon wordt verstaan, en in het kort melding

te maken van zijne meest kenmerkende eigenschappen.

Onder den naam cyclonen worden samengevat de tropische

kring.stornien, die in West-Indie, nabij Mauritius, in de

Arabische zee, in den golf van Bengalcn, het ZW deel van

den Grooten oceaan, en bij de Philippijnen voorkomen, en

waarvan de laatstgenoemden den afzonderlijken naam van

typhonen dragen.

Zij dienen wel te worden onderscheiden van de gewone

depressies, die een veel grootere uitgebreidheid en veel

kleinere luchtdrukverschillen bezitten, en van de windhoozen,

die van zeer veel kleinere afinetiugen zijn en die in Indie

vaak cyclonen worden genoemd.

Depressies kunnen zich, wanneer de omstandigheden guustig

zijn, tot cyclonen ontwikkclen, windhoozen zijn wervels van

gftfced anderen en zeer localen aard.

Het stormgebied der cyclonen heeft een uitgebreidheid

vau enkele honderden kilometers, het heeft steile barometer-

rradienten, zeer sterke winden en een goed ontwikkeld

centrum, waar de luchtdrukking zeer laag kan zijn Zij zijn

aan de zee gebonden (op het land lossen zij zich tengevolge
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Zij ontstaan in den tropischen kalmtegordel, vooral daar

waar zvvakke winden van tegengestelde richtiug elkaar

naderen, waardoor een begin van rotatie kan ontstaan, datonder

den invloed van de omwenteling der aarde zich verder tot

een draaistorm ontwikkelt. Een voldoend sterke middelpunt-

vliedende kracht is om die reden lnede een van de hoofd-

voorwaarden, vandaar, dat cyclonen op den evenaar niet

voorkomen, maar voornamelijk daar ontstaan waar en in den

tijd dat de kalmtegordel de grootste noordelijke of znidelijke

breedte heeft. Een breedte van 5° is wel de laagste, waarop

ze voorkomen, tusschen 6° en 8° breedte zijn ze nog zeor

zeldzaam. Meestal beweegt net siormceutrum zicb aanvan-

kelijk in NW-lijke (N. halfrond) of ZW-lijke (Z halfrond)

richting om daarna naar net N(Z) en vervolgens naar het

NO(ZO) om te buigen.

De snelheid van voortplantiug neemt met de breedte toe

Aan de oostkust van Australia stijgt zij van 6 km. per uur

in het noorden tot 20 km. per uur in het zuiden. De cyclonen

van de Philippijuen bewegen zich op 11° breedte gvmidde-ld

met een snelheid van 9 km., op 30°. 5 breedte met een snelheid

van 3V/ 2 km. per uur.

In onzeo Archipel, die zich slechts 6° ten uoorden en maar

voor een zeer klein gedeelte verder dan 9° ten zuiden van

den evenaar uitstrekt, zijn de ontstaansvoorwaarden voor do

cyclonen derhalve ongunstig. Cyclonen zijn dan ook zoo goed

als onbekend. Ook vlakkere depressies. zooals ze vooral in

de gematigde luchtstrekeu voorkomen en die men in de

tropen als nog niet tot outwikkeling gvkomen cyclonen zon

kunnen beschouwen, komen zoo goed als niet voor. Ook zij

zijn uamelijk aan een Ioworking der aardrotatie gebondeu.

De barometerstoringeu bestaan in den Archipel bijna nitsliii-

tend nit zeer vlakke hooge- en lage-drukgebieden, waarin

geoa bepaald windsysteem, noch eeu voor tplan ling is Le

onderkeunen.

Niet zelden gaan zware regenbuien gepaard met verticale

wervels van enkele tientallen meters middellijn. die plaatsi-lijk
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nu en dan aanmerkelijke schade kunnen aanrichten, maar

dit zijn verschijnselen van gebeel anderen aard, die onder

den naain van windhoozeu over de geheele aarde voorkomen.

Met zekerheid zijn van den Archipel alleen cyclonen bekend

uit het uiterste zuidoosten. De enkele, mij bekende, gevallen

zijn de volgende:

1. Cycloon te Banda op 2 April 1778.

Volgens het bericht in de „Xieuwe Xederlandsche Jaar-

boeken XIV, 2 e deel, 1779, p. 722, „is op 2 April 1778

„in het gouverncment van Banda een allerijselijkste orkaan

„ontstaan, door vvelks verbazende uitwerkselen, binnen het

„kort bestek van 4 uren tijds, de bewoonders van die

ftSpecei ijciliuiden in de uiterste ellende zijn gedompeld, zijnde

„niet alleen vele duizenden vruchtdragende boomen met

,,wortel en tak uit den grond gerukt, maar ook meest alle

„gebouwen van daken en panuen ontbloot.

„Deze orkaan, 's morgens in het zuidwesten begonnen,

„had vervolgeus het allerfelst gewoed in het vvesten en

„west-noord-\vesten, achtervolgd wordende door een zwaren

„tot in den nacht aanhoudenden regen."

Uit het draaien van den wind is op te maken, dat het

centrum van Oost naar West ten Zuiden van de waarne-

mingsplaats is voorbijgetrokken.

2. Cycloon op '2 1 en 22 April 1843 op Roti en Timor.

Volgens het bericht in de Javasche Courant van 5 Juli 1843

werd in den nacht van 21 op 22 April 1843, hot eiland

Koti, beneveus de nabijgelegen streken en ook Timor zelf,

door een orkaan bezocht, welke een ontelbare menigte

kokos-, pinang- en arengpalmen met wortel en al uit den

grond rukte en vele huizen omver wierp, waarbij 75 menschen

het leven verloren.

3 - Cycloon op de Zuidwester-eilanden, van 30 April en

1 Mei 1908.



De cycloon heefthet sterkst gewoed op Kisser, minder sterk

op Led. De ondervolgende bijzonderheden zijn mij medege-

deeld door den goeroe van Kisser, den Heer Woudhuizen.

De storm begon den 30sten April om 11 uur 's avonds uit

het zuidwesten. De wind was zoo sterk, dat ongeveer alle

huizen oniwaaiden en meer dan de helft van de boomen.

Men kon wegens den winddruk nauwelijks blijven staan.

Na een korte pauze stak te 1 uur 'snachts plotseling de

wind weer op uit het zuidoosten, nog sterker dan te voren.

Na een wind afname omstreeks 8 uur in den morgen van den

l sten Mei, draaide de wind naar het noordoosten en bereikte

zijn maximale sterkte. Het geheele eiland werd als het ware

kaal geveegd, de afgebroken boomkronen waren later niet

meer terug te vinden, men moest zich vasthouden om geen

gevaar te loopen weg te waaien. De storm nam de prauwen,

die op het droge stonden op en sloeg ze stuk. Men kon niet

uit de oogen zien van den bijna horizontaal voortgezwiepten

sterken regen. Het bleef nog doorregenen nadat do wind

was gaan liggen. Ongeveer 60 menschen vonden den dood,

gedeeltelijk door de koude en ontbering.

Volgens het bovenstaande zou de cycloon zich aanvankelijk

ten zuidoosten (of OZO) van Kisser hebben bevonden, daarna

ten noordoosten en tenslotte ten noordwesten, en zou derhalve

om het eiland zijn heengedraaid. Dit is niet heel waarscliijnlijk.

Dat de sterkste winden achtereenvolgens uit het ZO en NO

hebben gewaaid wijst er op, dat het centrum in westelijke

richting ten noorden van Kisser is voorbijgetrokken. Dat het

eiland Leti minder geteisterd is, is daarmede in overeen-

stemming.

Door middel van de regencijfers is de baan van den cycloon

over een aanmerkelijken afstand te vervolgen. Hieronder

volgen voor eenige stations de datums, waarop gedurende

een regenperiode van eenige dagen de zwaarste regen viel,

alsmede het bedrag daarvan. De regen is ingeschreven op den

datum van aftapping, welke 's morgen s plaats vindt. Hij is

derhalve in den regel grootendeels op den vorigen dag gevallen.



ell.) eil.) ber-eil.) (Leti). (Timor). (Timor). (Roti.) (Soemba). (Flores). bawa).

Datum April 28 29 30 Mei 1 2 2 1 3 4

Regenval in mm. 42 26 19 180 33 15 17 11 81

Op den dag, voorafgaande aan het rcgenmaximum, vie

te Serwaroe 120 mm. Dit bevestigt, dat daar in de buurt

de cycloon het hevigst heeft huisgehouden.

De voortbeweging van het centrum teekent zich duidelijk

af in de bovenstaande data. De betrekkelijk geringe regenval

te Adaoet wijst er op, dat het centrum aldaar op grooteren

afstand is voorbijgetrokken. Waarschijnlijk heeft de depressie

zijn weg genomen ten NW van de Tanimber-eilanden, zich

van OXO naar WZW voortbewegende, langs Kisser, ten X.

van Timor langs en door de Flores-zee. De cycloon schijnt

te zijn outstaau in een regenachtig gebied. dat zich van

Banda tot Merauke uitstrekte.

De volgende regen-maxima werden in dat gebied waar-

genomen:

Banda Fakfak Merauke Adaoet Toeal.

Datum April 25 26 26 en 27 25 26

Regenval in mm. 164 62 73 en 61 181 50

Van een voortplanting was toen nog geen sprake; eerst

den 27 sten
is een voortbeweging in de depressie te herkennen

en heeft zij zich blijkbaar tot een cyclooncentrum ontwikkeld.

Aangenomen mag worden, dat de dagen van maximum-

regcnval, althans bij bcnadering, samenvallen met de daturas,

waarop het barometerminimum zich op den kortsten afstand

van de regenstations heeft bevonden Tevens weten wij,

dat in den vroegen morgcn van den l
s,en Mei het minimum

langs Kisser is getrokken. Aan de hand dezer gegevens is

op het bijgevoegde kaartje de baan van den cycloon uitgezet.



De data goven aan, waar het centrum zich om 12 uur

's middags bevond. Op hetzelfde kaartje is ook do baan

geteckend van den cycloon van 11 en 12 / pril 1918,

waarvan dc beschrijving bieronder volgt.

Cycloonbanen in April 1908 en 1918.

4. Cycloon van 11 en 12 April 1918.

Timor. In Middeu-Tiinor werden huizen door (Jen wind

opgenomen, en vole kokospalmen zijn omgewaaid. Te Koepang

strandden 4 schoeners, de steiger in aanbouw werd wegge-

slagen. Zinken daken werden afgerukt. Een zoo harden

wind herinnerde men zich niet uit vrocger.jaren. Het sterkst

was de wind omstreeks 11 a 12 uur 's middags, den ll den -

Een kwartier lang werd op den windmeter bij den vuur-

toren een snelheid van 20 tot 30 meter per seconde

afgelezen.

Roti. In den namiddag van den 10den storm uit het

W tot N, den ll den waaiende met orkaankracht.

Sawoe. Op den ll den en 12den orkaan uit het westen

met zwaren slagregen, gepaard gaande met sterke c

mingen.



Zuidwester-eilanden. Van 8 t/m 10 April hevige ZW-
winden.

Waarnemingen van het meteorologisch station te

Koepang.

Luchtdrukking. Het verloop van den barometer.<taml

is, beneveus dat van de temperatuur, den regen en de betrek-

kelijke vochtigheid in de bijgevoegde teekening weergegeven.

Den laagsten stand werd bereikt den ll den te 8 tot 9 urn-

's morgens; de imiximale drukverlnginir was ongevcer 6 a 7 mm.
Het eigeulijke centrum is niet over het station get roll ken,

want dan zou bet minimum wel veel scherper ziju geweest.
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De barometerdaling is ook opgemerkt aan boord van den

gouvernementsstoomer „Zeeduif" aan de zuidkust van Flores.

Regen. Na een periode van vrij droog weer (L mm. op

den 2 den
, 3 mm. op den 6den , begint het den 10den te l» n.m.

te regenen en blijft het met slechts korte onderbrekingen



doorregenen tot 9 U
's avonds van den ll den . In het geheel

viel 151mm.; de sterkste regen, ongeveer 1 mm. per minuut,

werd waargenomen den 10den April van 10u30m totll u n.m.

en viel dus voor het barometerminimum. Op het diagram

zijn voor 2-uur intervallen (uitgezet op het tusschenliggende

uur) de regenhoeveelheden uitgezet.

Temperatuur. De temperatuur is bijna constant, van

2 U n.m. op den 10den tot 6U v.m. op den 12den schommelt de

temperatuur tusschen 22°.3 en 24°.8 (zie diagram).

Betrekkelijke vochtigheid. De betrekkelijke vochtig-

heid schommelt van 2 U n.m. op den 10den tot 2 U n.m. op

den ll den tusschen 89 en 100% en is het grootst kort voor

het barometeniiiiiiiiiuin, (zie diagram).

Zonneschijn. De zon hceft den 9den slcchts een paar

uren, den 10den en ll den in het geheel niet geschenen,

daartegen was de 12de een heldere dag.

Wind te Koepang. Op den windmeter, opgesteld bij

den vuurtoren, werden de onderstaande gemiddelde windsnel-

heden (in m p.s.) afgelezen.

Datum April. • 10 11 12 13

7 v.m.-12. 3.4 6.8 8.8 4.4 4.6

12-6 n.m. 3.6 3.5 6.7 » 4.6

5 n.m.-7 v.m. 16 2.5 1.8 2.1 1.8

Wind te Maety Miarang. De windwaarnemingeo, ver-

richt op den mini 100 km. ten oosten van Timor gclegen

vuurtoren van Maety Miarang leveren nog de volgende

gegevens.



Windsnelheid in meters per secunde. Windrichting.

1918. 6 v.m.-12. 12-6 n.m.
j

6n.m.-6v.m. 6v.m . 12 6 n.m.

April 7 3.1

5.9

6.2

4.3

7.7 ozo

zw

ZW

ZZO

WZW

z

9 11.3 14.6 17.8 zw ZZW ZW

10 8.5

5.7

6.9 6.6

4.2 NNO

NO NO

NO

12 4.1 5.6 7.4 NO

De niaximale windsterkte komt voor in den nacht van

9 op 10 April. De windrichting- verandert tcrzelfdertijd van

ZW tot N. Het depressie-centrum hceft zich blijkbaar in

westelijke richting voortbewogen en is waarscbijnlijk op korten

afstand ten Z van de waarnemingsplaats gepasseerd.

Waarnemingen aan boord van den gouvernements-
stoomer „Zeeduif". De inlicbtingen, mij verstiekt door

den Heer van der Heide, gezaghebber van de „Zeeduif"

leveren nog de volgende gegevens.

De Zeeduif bevond zich van 2 t/m 11 April te Larantoeka,

den 12den te Ende en den 13den en 14den te Koepang.

De barometer vertoonde een dnidelijke daling; het minimnm,

dat 2 a 3 millimeter diep was, trad in tusschen 11 April

4 U n.m. en 12 April 10u v.m., waarscbijnlijk in den voornacht

van 11 April.

De wind draaide (te Larantoeka) van ZO met sterkte 2

op den 7den , tot Z met sterkte 3 op den 88ten en ZZW net

sterkte 3—4 op den 10den . In den namiddag van den
,

10de " nam de windsterkte af, in den laten avond was

de wind variabel en den volgenden morgen vioeg stond hij

met een sterkte 4 door uit het NW (ZO-kust van Flores).



Dozelfde sterkto behoudende draaide de wind in den namiddag

van den 12den (tusschen Ende en Koepang) tot NO en tevens

klaarde de lucht op. Van den 8sten namiddags tot den

12den »
a niorgens was het buiig weer. Op den 12den stond

in de Savoe-zee een zeer hooge en krachtige deining

uit het ZW.
Het voorbijtrekken van het minimum heeft hier blijkens

zijne mindere diepte op grooteren afstand plaats gehad dan

te Koepang. Wind en barometerstand wijzen er op, dat

het minimum zich op den kortsten afstand van den waar-

nemer heeft bevonden in den namiddag en avond van

den ll den . Dus later dan te Koepang het geval was. Hieruit

en uit het draaien van den wind tot NO op den 12 den mag

echter nog niet worden afgeleid, dat het centrum voorbij

Koepang naar het NW zou zijn omgebogen. De harde

W wind, die op Savoe, dat zich veel dichter bij het centrum

heeft bevonden en daardoor meer gewicht in de schaal legt,

op den 12den heeft gewaaid, geeft op ondubbelzinnige wijze

aan, dat het centrum ten Z van dit eiland is voorbijgetrokken.

Regenval. De zwaarste regens zijn gevallen in Midden-

Timor, te Niki-N'iki werden ' morgens van den ll den 330 mm.

afgetapt. Te Atapoepoe word geen neerslag genoteerd, en

ook te Serwaroe, op Leti gelegen "en niet ver van Maoty

Miarang verwijderd, viel tijdens het passeeren van het

centrum geen regen. Oostelijk van Maety Miarang is de

depressie aan de hand der regenwaarnemingen niet na te

gaan, wel meer westelijk, zooals uit de onderstaande cijfers

moge blijken.

Niki-Niki Kapan Koepang Baa Waingapoe

(Timor) (Timor) (Timor) (Roti) (Soemba).

Datum April 11 11 11 12 12

Regenval in mm. 330 215 135 93 13

een voortplanting van oost naar



Van den 6den tot don 9 den was net weer regenachtig te

Banda, Senvaroe, Olilit jTauimber-eif), Toeal en Dobo,

zouder dat nog een voortplauting was te onderkonuen.

De onderstelling ligt voor de baud, dat de cycloon zich iu

dit buiige gebied gevonnd heeft.

Op grond vau de windwaarnemiagen te Maety Miarang,

de barograafopteekeuing te Koepang en de bovenstaande

regencijr'ers is de cycloonbaan geconstrueerd, die op het

kaartje is ingeteekend.

Het is een opmerkelijk feit, dat alle bovengeuoemde
storingen in de maand April zijn voorgekomen. Alle hebben

een voortbeweging in westelijke (waarschijnlijk een ongeveer

WZW-lijke) richting. De snelheid van voortbeweging

bedraagt bij den cycloon van April 1908 per uur 10 tot

15 km., bij dien van April 1918 ongeveer 16 km. per uur,

hetgeen overeenkomt met de snelheden van audere cycloon-

centra in het begin van dit opstel genoemd.

Oat April de cyclooiiiuaand hij uitneinciidht'id is, is geheel

in overeensteinmiiig met hetgeen hierboven over de ontstaans-

voorwaarden gezegd is. Het bewuste gebied bevindt zich

te dien tijde in den kenteriuggordel met laire liu-litdriikking
;

er heerscht onbestendig, buiig, weer en het systeem der

ZO-winden van het zaiden is bezig dat der NW-wiaden
van het noordeu te overvleugelen, zoodat ook de voorwaarde

der tegeiuestelde liirhtstroominiren vervuld is.

De najaarskentering voldoet niet aau de gestelde voor-

waarden, want boven het kenteringSgcbied ligt dan in deze

streken niet een strook van lage maar van relatief hooge

luchtdrukking, gepaard gaande met tamelijk helder weer ').

De vraag doet zich nu voor of zich behalve de hierboven

vermelde goed geconstateerde gevallen nog niet van nicer

cyclonen de sporen in de waarnemingen zijn terug te vinden.

i den Oost-lndischen Archipel", dit
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Bij nader onderzoek blijkt dan, dat er meerdere gevallen

zija op te sporen, die hoogstwaarschijnlijk tot dezelfde groep

van storingen behooren, al treedt het cycloonkaraktor er

niet zoo oudubbelziunig aan den dag.

Verdere storingen, die een cycloonkarakter vertoonen.

Wanneer men de regencijfers van den archipel raadpleegt

met het doel een voortplanting van het regengebied op te

sporen, dan blijkt dit bijna zonder uitzondering op teleur-

stelling uit te loopen. De regenperiodes treden gelijktijdig

over groote uitgestrektheden op, en van een voortgaande

beweging is, evenmin als bij de barometcrveranderinrgen,

iets met zekerheid aan te toonen.

Alleen in het reeds bovenbeschouwde zuidoostelijk deel

werden inijn nasporingen met eenig succes bekroond, maar niet

in alle jaren en dan nog bijna uitsluitend in de maand April.

Een ouderzoek van de jaren 1908-1918 gaf het volgend

resultaat.

1908. In de maand April van dit jaar schijnen do

omstandigheden bijzonder gunstig te zijn geweest voor het

ontstaan van atmosferische wervels. Behalve het boven

befaandelde bekende geval aan het einde der maand, zijn

nog een tweetal storingen opgetreden, die, naar hunne voort-

planting te oordeelen, geheel het karakter van cyclonen hebben.

De data van maximalen regenval (data vau aftapping) zijn

met die der andere gevallen in de onderstaande tabel vereenigd.

April April Apr \U i

Dobo ....
Toeal . .

Serwaroe . . .

Atapoepoe . .

Koepang . . .

Baa
Waingapoe . .

) Van Dobo

»
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Ook de storing van 19 tot 22 April 1917 vertoont in zijne

voortplanting goed hot cycloonkarakter, maar die van Mei

1909 en van 15 -18 April 1917 schijnen meer overgangs-

vorraen te zijn tusschen cyclonen en stationaire regen-

gebieden.

De windwaarnemingeu te Maety Miarang geven omtrent

de storingen van April 1917 nog net volgende:

1917.

Windsterkte in

per secundt

n,e,ers
Richting.

6v.m.-12 12-6n m.
6 n.m.-

6 vm.
6 v.m. 12 6 n.m.

April 15 5.0 1 9.3 11.6 ozo OZO OZO
16 15.6 1 - — a
17 13.4 *) 10.6 ozo OZO

j

18 10.8 ' 8.7 7.6 o ; o
19 10.2 9.0 9.9

20 7.9 10.0 124 o o
f

o
21 9.9 5.7 7.2 ONO ozo ozo

1

*) 8"

!i,n April i vegens den harden wind de wind meter

tijdelijk buiten werking gesteld, zoodat het oogenblik van

bet maximum der windsterkte niet is aan te geven. Het

ontbreken van een duidelijken windomslag, zoovvel van

16 op 17, als van 20 op 21 April, wijst er op, dat de cycloon

niet tot voldoende ontwikkeling is gekomen. De ouderstelling

ligt voor de band, dat, behalve in de gevallen van eind April

1908 en van 11 tot 12 April 1918, de storingen zich tot min
of meer volledig gevormde afzonderlijke depressies bebben

ontwikkeld, maar dat hunne ontwikkeling niet tot het cycloon-

stadium is voortgeschreden.

Andere cycloongebieden. Ook meer westelijk, ten Z.

van de kleine Soenda-eilanden en Java, vormen zich een

enkele maal stormcentra, maar door hunnen zuidelijken koers



zijn zij waarsehijnlijk, voordat ze tot voldoende ontwikkeling

ziju gokomea, reeds te ver verwijderd om een merkbaren

iuvloed uit te oefetien. Een beschrijving van zulk een cycloou,

die van 16 op 17 April 1863 in de richting van NOtN naar

ZWtZ ten noordeu van de Oocoseilanden (d i. op een afstaud

van 1000 km. van Java) is voorbijgetrokken, is te vinden

in deel 28 van (lit tijdschrift, p. 318.

Wat het noordelijk deel van den archipel betreft, ligt het

voor de hand na te gaan of de harde westenvvinden, die onder

den naam van barat in de maanden November en December

de reede van Menado onveilig maken, in verband staan met

de typhonen der Philippijuen.

De heftigste baratstormen, die mij bekend zijn, zijn de

volgende.

1. De barat van 10 tot 13 December 1859 '), die zoowel

door den harden wind, als door de zware regens door de

geheele Minahasa schade heeft aaugebracht.

Ruim 250 huizen zijn in de verschillende districten

omgewaaid, de kerken van Remboken, Posso en Lilang zijn

ingestort. die van Tondano is zwaar beschadigd. De kap

van de uieuwe groote brug nabij Ratahan werd met stijlen

en al weggerukt.

2. De barat van November 1889, toen de Thorbecke

st ramble, geladen met gouvernementskoffie.

3. De barat van het begin van December 1892, toen de

„ Annie Herner" en de „Xachtegaal" groot gevaar liepen

te straiulou. Laatstgenoemd schip had 75 ligdagen (25 Sept.—

9 Dec.) om 9122 pikol te laden.

In November kon door het slechte weer slechts op 6 dagen

geladen vvorden.

4. De barat van kerstmis 1916.

Van 1859 staan mij geen gegevens ten dienste over het

voorkomen van typhonen. In het bekeude werk van Algtje

„Cyclones of the Par East" zijn voor November 1889 geen

') Zie dit tijdschrift, deel 21, p. 404.



cyclonen vermcld, die den barat kuuncn hebben vcroorzaakt

Voor 1892 is ecbter in datzclfde werk verrneld ecu cycloon,

die zich van 1 tot 8 December ten Z van Mindanao langs,

door de Celebes zee en langs dc noordpunt van Borneo heeft

voortbewogen en voorbij Men ado is gegaan op een afstand

van 400 km. Van 8 tot 13 November is een andere cycloon

langs de zuidpunt van Mindanao getrokken, op een afstand

van 500 km. van Menado. Ncemt men in aanmerking, dat

volgens Doberck de cyclonen der Philippijnen gemiddeldop

een afstand van 300 km. van bet centrum een windsnclheid

bezitten van 7 1 Beaufort, d.i. 12 meter per seconde, op

460 km. afstand een snelheid van 6.3 Beaufort, d.i. 10 a 11

meter per seconde, dan kan men met vrij groote zekerheid

het stormaehtige weer to Menado in November en hot begin

van December 1892 aan deze beide stormeentra toeschrijven.

In het weerbericbt van Manila is geen typhoon venneld

omstreeks Kerstmis 1916.

Wei is in die dagen een geringe drukverlaging op den.

barometer te Menado afgelezen:

1916 Dec. 25 26 27 28 29

Luchtdrukking in mm. 757.6 ») 756.3 757.0 757.5

Behalve goed ontwikkeldc cyclonen kuuncn ook andere

depresses een rol spelen, die ten noorden van Menado

voorbijtrckken en die Diet door het observatorium van Manila

zijn venneld, doordat ze van weinig belang waren, of reeds

na kortcn tijd zich hebben opgelost. Het is zecr wel mo2clijk,

dat dc barats van 1859, 1889 en 1916 nut dergelijkc niet

nader bekettde depressies in verband hebben gestaan.

LT it een en ander blijkt wel, dat, ofschoon Noordoost-

Celebes buiten het eigenlijke cyclonengcbied ligt, het er

toch nu en dan den iuvloed van ondervindt.

De najaarskentering is bier, in tcgenstelling met het zuid-

oosten van den archipel dc gunstige tijd voor het vormen

dozer storingeu. In Januari en Februari, wanneer dc gordel

') Barometer niet afgelezen.



210

van lage lucatdiukkiniz; uit den aiehiprl is verd\\>nen, zijn

doze gunstige omstundigheden niet meet- aanwezig. De west-

moesson (of liever do X moosson) staat dan door; deze

doorsraando moessouwind is in de Minahassa center minder

sterk dan do westenwind in do overgangsmaand December.

Men zou in November en December zwakke veranderlijke

winden verwachten uit een meor noordelijkc richting. Het

vcnikM'den Hit daarom voor de hand, dat de depressies, die

ten X voorbijtrekken, betrekkelijk vaak hunncn invlo.jd

laten gelden.

Ten slotte rest ons nog na te gaan in hocverre con andere

groep van krachtige winden met de stormcontra in de Zuid-

Chincesche Zee en den Golf van Bengalen in verband staan,

n.l do winden, die over de hoogvlakten van Xoord-Sumatra

waaien. In hoofdzaak zijn zij het gevolg van een opstuwing

van den moesson '), maar het zou knnnen zijn, dat door de

voorbijtrekkende depressies toch een, zij hot ook onder-

geschikte, rol in dozen werd gespeeld. A priori is reeds

te zoggen, dat die iDvloed niet groot kan zijn, want de

afstand, waarop de zuidelijkste der Bengaalsche cyclonen

ontstaan (ton W van de Andamannen) is ongeveer 1000 km,

en did van de Chineesche zee komen zek^r niet dichter bij.

Vergelijkin^ van de periodes van harden wind met deze

cyclonen goeft vaak coincidence, maar daarnit behoeft nog

niet tot een verband te worden besloten, want vaak ontbreekt

ook de gelijktijduhcid. Het stormveld van een sterken cycloon

in don Golf van Bengal n heoft waarscbijnlijk nooit een

grooteren straal dan 750-900 km. Volgens Dourrdk is de

afstand van het centrum van een typhoon, waar mooi weer

begint, minstens 900 km. Van veel gewicht kan de invloed

der cyclonen in het beschouwdo geval daarom wel niet zijn.

Zij staan in dit opzicht vrijwel op een lijn met de cyclonen

van den Indischen Occaan, die hunnen oorsprong ten Z van

Java en ten ZW van Sumatra hebben

Zie: „De bohorokwind i



Het blijkt dus wel, dat, op een paar kleine uitzonderiugen

na, de Archipel gevrijwaard is niet allcen van den invloed

der gewone depressiecentra, die in de gematigde gewesten

zulk een grooten rol spelen en er den stempel van ver-

anderlijkheid op het weer drukken, maar tevens van de

stormwervels, die onder den naam van cyclonen hier en daar

de tropen onveilig maken en die, hoewel betrekkelijk zeld-

zaam in hun voorkomen, door hunnc geweldige intensiteit

een schrik zijn voor de strekcn waar zc thuis behooren.



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

DER

VERGADERINGK

N

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-1ND1E
gedurende 1918.

Algemeene Vergadering op Maandag

28 Januari 1918.

Aanwezig de besturende leden : van Albada, van Alphen de

Veer, van Bemmklen (voorzitter), Boerema, Braak, Damme,

Drost, Houwink, van Lummel (Secretaris), Mars, de Meijier,

en het gewone lid de Wal.

Notulen. De notulen van de vorige jaarvergadering wor-

den gelezen en goedgekeurd.

Jaarverslag. Hierna leest de voorzitter het jaarverslag

voor, dat in het tijdschrift zal worden opgenomen. De Secre-

taris voegt er nog eenige mededeelingcn bij nit het verslag

over de bibliotheek, dat evenecns in zijn geheel in het tijd-

schrift zal verschijnen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter na rond-

vraag de algemeene vcrgadering.



Bestuursvergadering op Maandag
28 Januari 1918

Aanwezig dezelfdcn als bovengenocnul en het bcsturcnd

lid de Kat.

Kotuleu. Xa do bestmirsvergadering onmiddellijk na de

sluiting van do Algemeene Vergadering geopend te hebben,

verzoekt de Voorzittor den Sccretaris de notuien voor te

lezen. Doze worden na lezing iroedgekeurd.

Verificatie commissie. Do voorzittor verzoekt ook nog de

heeren Houwink en Mars wcl als lodon van de verificatie

commissio op tc willon trodcn; beiden stellen zich gaarne

als zoodauig beschikbaar.

Beorgauisotie commistiA Alsnn gaat de voorzittor over

tot de uitoenzctting van alios war aanleiding gegeven heeft,

dat het dagelijksch bestuur, waarbij reeds lang de wensehe-

lijkheid van eene reonranisatio govoeld on de noodzakelijkheid

daarvan word ingozien, er toe overgegaan is zich met eeniue

bestnrendo leden, tot een officialise Commissio tc verecnigen

om doze zaak nader ondcr de oogen te zien. Hiertoe was
te nicer aanleiding na het schrijvcn van Dr. Mohr aan

Dr. van Bkmmklkn- over do opricbting eener < 'homische vereeni-

ging in Ned.-Indii':
. Do voorzittor zot de voordeelen niteen,

die z.i. do samoiiu 01 kfRg van de verschillende beoefenaars van

iischappelijke on technische wetenschappen kan

-

hebben en

Ml de geologenclnb e

willen stichten, het oogenblik gunstig is om er toe

te gaan. Hij stelt dns voor eon Commissio in tc stellei

*et opmaken van gewijzigdc statnten.

De hoer dr Kat wil or op wijzen. dat z. i. hot nog 1

uitgemaakt, waarbij do beide nieuwe vcrccnigingen eig

gezegd ecrder thnis behoorcn, bij de Kon. Nat. Vereer
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of het Kon. Instituut van Ingenieurs, hij geeft nict onduidelijk

te kennen, dat z. i. de laatste vereeniging in de eerste

plaats hiertoo in aanmerking dient to komen en vraagt of de

Chcmische Vereeniging eigenlijk niethoofdzakelijk Chemisch-

technisch zal zijn.

De hoer van Alphen de Veer antwoordt hierop, dat naar

aanleiding van het schrijven van hot dagelijksch bestuurder

Kon. Xat. Vereeniging aan de constitueerende vergadering,

deze laatste geschorst is tot omtrent de mogelijkheid der

aansluiting zekerheid zou verkregen zijn.

De heer Damme heeft als voorzittcr van het Kon. Instituut

niets van de stichting van eene Cbemische Vereeniging

vernomen. Hij wijst er echter op, dat de mijningenieurs wel

aangesloten zijn, doch dat mot de geologeu z.i. de kwestie

anders ligt; de heer Houwink is het hiermede eons; de heer

Woudstra wijst op het feit, dat bij de Xederlandsche Chemische

Vereeniging vele technologen aangesloten zijn.

De heer Braak, die getoond heeft, dat de afdeelingen

een gcdeelte van de gestortc golden uit de kas der vereeniging

terug krijgen, vraagt waar dan eigenlijk het voordeel der

aansluiting in zit. Do voorzittcr antwoordt hierop, dat dit

gelegen is in de sarnen working, waardoor de vereeniging

krachtiger naar buitcn zal kunnen optreden.

De heer Drost zou gaarne vernemen of de reorganisatie

van de statuten en eventucele aansluiting aan andere vereeni-

gingen ook van invloed zou zijn op het tijdschrift, Hij meent

dat hieraan ook wel het een of ander te verbeteren zal zijn.

De heer db Kat sluit zich hierbij aan en zou gaarne een

algemeen tijdschrift op natuunvetenscbappelijk en technisch

gebied zien ontstaan.

Alsnu verzoekt de voorzittcr de heeren:



hct dagelijksch bestuur zitting to willen nemen

>anisatic Commissie. Do aanwezigc beorcn ncn

eming aan; aan do beide anderen zal van dezo bene

vergadoring tor tafel v. union gobracht,

Panama kanaal. Do boor Damme merkt op, dat hot Kon.

Instiruut

do film

de Kon. Nat. Vorcenigiag bcrcid is bieraao mode to doen.

Na cenige discussic, waarbij do heor Woudstka opmerkt,

dat to Soorabaja nog rondscn aanwe/ig zijn van do opge-

heven afdeeling, wordt beslotcn wat Batavia betreft, mode
te doen on naar Soorabaja over doze /aak to M-hrijven.

Do lieor Woudstua noomt dit laatstc wclwillend op zieh.

Do beer van Lu.mmei, vraagt of do mogelijkhcid bestaat ook

voor do leerlingen dor H. R Scbolon en dorgolijkon cone

voorstolling to gcvon. Hij zal dit nader knnnon besproken

mot .Ion Hoer Damme.

Mededeeling Dr. IP. v . Bwnden. Xiots moor aan do orde

zijnde g-oft do voorzitter zieh bot woord tot hot houden van

dczo voornamolijk blijkt nit do loodsballon-waarncmingen

gedeelde shut hij do vergadering.

Bestuursvergaderingop Maandagavond 18 Februari 1918.



Notulen. Do notulen van dc vorigc vergadering wordon

gelezen cti goedgekeurd.

Inge 1
:omen s/ukken.

1) Brief v/h Hoofd v/d Dionst dor S.S. en Tramwegcn

te Weltevreden: Aanbieding van eon exemplaar praeadvies

v/d Hoofdingenieur J. C. F. vax Sandick C. I. v/d l« Zuid-

Sumatra Conferentie, betreffende hot vcrkcerswezen in Zuid-

Sumatra.

2) Brief v/ Dr. B. G. Eschh.r Verzoek uitschrijviug van

convocatiebiljetten voor do Vergadering op 13 Febr. '18

voor 5 heeron v/d Bat. Petr. Mij.

3) Brief v/dfirmaKoLKi- cv Co. Prijsopgave Monografien I. H.

4) Brief v/h Algemeen Ingenieurs Congres te Batavia.

Over het houden van Coiigresson in Indie.

NieuwA Iclen: Tot ledon wordon bonoemd do heeron

:

Hot eersto rondschrijven over het „Algemeen Ingcnicurs

Congros" zal nog nader wordon bohandold.

Do voorzitter stelt voor met het oog op do mogelijke

Van Vuuren oorst in do gologonhoid to stellcn tot het

doen van zijne, op hot convocatiebiljet vcnnelde, mededec-

ling over do nuttige gestoenten aan do Oostkust van het

Tobameer, waartoe wordt besloten. Van do gelegcnhoid

tot hot stellcn van vragon na afloop dor mededooling

vragen omtrent het vorband tusschen hot toekonon van do

terwijl do hoor do Kat, twijfol uitsproekt of do ocoonomiscbe

beteekenis van do vondst van Dr. YV. ('. Klein wel zoo groot

zal blijkou als do inleidor zich voorstolt, hoewol liij niet wil

ontkennon, dat doze van groot plaatselijk belong kan wordon.
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Uc hcor HoirwiNK merkt nog op, dat hot brand stoffen-

vraagstuk in deze ocn groote rol zal kunnen spelen, waarop

de inleider nioet toegeven. dat het hout schaarsch is in dezo

streken.

Hierna wordt overgegaan tot do behaudcling dor Concept-

Statuteii.

Concept statuten. De voorzittcr zou gaarne ccrst opmer-

kingen van algemeenen aard bespreken en zal dus hierover

worden hot principe van de beatmirtrerkiozing of door do

leden 6f door het bestuur, zooals (lit in art, 4 al. la wordt

aangegeven. Na cenige diseussio dionaaugaande wordt bcsloten,

de zaak bij de artikelsgewyae behaudcling uit te maken.

Alsnu wordt overgegaan tot de artikelsgewijze behaudcling.

Art. 1. wordt met ecu klcine rcdactiewijziging in alinea II

Art. 2. wordt onveranderd goedgekcurd.

Art. 3, do Heer Eschek heeft bezwaar tegon de volgorde dor

opgcnoemde leden en wil licver lczen:

De vergadcring gaat

Art. 4. Hierbij kon7t he

.'li-en besloten de in dit artikel aaimvgcvon wijze van

cnocming to behouden.

'aar aanleiding van een opmerking van den Heer

an Alphrx me Vmk, dat z.i. in alinea I het woordje,

hetzij'' dicnt te worden tusschengevoeird ontspint

ich een uitvoerig debat over het al of niet noodige

£ wcnseheli.jke daarvan, wat aanleiding geeft tot een

Ueki van voorstellen van rcdactiewijziging van art. 4

1. I, tcnslottc wordt met mccrderhcid van stemmen



beslotcn al. I onvcranderd re handhaven, cchter zal

in al. Ill na „bestimrsleden" wordcn bijgevoegd

„en de verhoading van liet aantal der volgens a en b

bcnocmdon*'.

Do hccr Drost mcrkfc op, dat bier in al. II en op-

alle andcro plaatsen waar dit voorkomt „zal of znllen

nader bij H. R. wordcn geregeld" moot vcrvangen

wordcn door : „\Yordtof wordcn nader bij H.K geregeld:

hierna wordt air. 4 in xijn geheel aangenomen.

Art. 5. Wordt behondens de in vcrband met art. 3 noodige

wij/Jging in do volgordo der alinea's, goedgekeard.

Art. 6. Ingcvolge eenc opmerking van den hccr van Alphen

DB Veer wordt in al. I toegevocgd „behondcns het

in alinea II[ van dit artikcl bcpaalde".

Alinea Va wordt gcsplitst in

a : bij overlijden

;

b: bij definiticf vcrtrek en/.;

in vcrband hiermede worden b. en c. vcrvangen

door c. en d.

In al. Vc (nicaw) wordt ,.Bij Kcnnisgavc'' ver-

vangen door „schrit'telijke kennisgeving" en vcrvalt

„voor 31 December van hot loopende jaar"' na ecnige

discassie over het al dan niet noodzakelijke of over-

bod igc van die toevoeging.

Hierna wordt ook dit artikel in zijn geheel goed-

gekeard.

Art. 7, s en 9 worden onvcranderd goedgekeard.

Bij art. 10 geeft alinea I volgens den voorzitter con aan-

leiding tot ecnige discassie over het al of niet logische

en het al of niet wcnschelijke cr van; nadat de heer Escber

opgemerkt neeft, dat dcze alinea eenige zin kon hebbeu bij

de vroegcre bcstaarsindceling maar na overbodig is, wordt

besloten alinea I te schrappen. In verband hiermede wordt

de namuicring der alinea's vcranderd en „Dit bcstuur'Mn de

nieawc al. I vcrvangen door „Hct Bestaar der Kon. Nat.



Yeiccniging"; het artikel wordt nu in zijn geheel gocdgekourd.

Art. 11, 12, 13 en 14 wonlen zonder verdere bvsprokin^

goedgekourd.

Kij art. 15 al. Ill wordt besloten het woordje ,,incest"' in

den voorlaatsten regel te laten vervallen. Hierbij ontspint

zich nog een debat over de wcnschclijkheid van do toevoeging

door wie of de in dezc alinea bedoelde vereeniging zal worden

aangewezen, maar nadat men het er over eens geworden is,

dat in al. VI duidelijk te lezen staat, dat de daarin bedoelde

Algeineene Yergadering dit zal doen, wordt artikel 15 in zijn

geheel aangenomen.

Art. Hi. Wordt onveranderd goedgekeurd.

Art. 17. geeft weer aanleiding tot debat, daar sommige leden

het overbodig vinden en do beperkende bcpaling

aangaande art. 15 al. Ill aan deze alinea zclf willen

vinden.

Men koint ten slotte overccn, dat dit artikel zal

luiden:

„Wijziging van alinea III van art. 15, zoomede

„van dit art. 17 is niet geoorloofd."

Art. 18. Wordt onveranderd goedgekenrd.

Hicrna wordt het concept in zijn geheel met alircmeenc

spoedig mogelijk in de algemeene vergadering te behandelen.

De voorzitter stelt voor met het oog op het late nur— 't

is inmiddels kwart v66r twaalf geworden — de vergadering

te sluiten. De beer Van Liwimkl stelt voor den beer de Kat
te verzoeken ecu uiteenzetting te willen geven van den

grondslag van de reorgauisatie van het tijdsehrift. zooals de

tijdschnft-commissie zich doze denkt en na te gaan of de

vergadering in het algemeen hiertnee accoord gaat. Is dit

laatste "t gcval dan ware de Comniissie de bevoegdhcid re

geven verdere stappen in do aaiigt-gevon richting te doeB. De

voorzitter vraagt den Hecr de Kat of bij daartoe genegen
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is, doch dczc gecft in overweging den hoor van Vuurkn —

den opstellcr van hot tijdschrift rondschrijven — hiorover het

De hoor Van Vuurbn zot nu aan do band van het rond-

schrijven, waaruit hij het eon en ander voorleest do grondslag

uitecn.

Doze komt neer op hot volgende.

a) Er zal samenwerking gezocht worden met het Kon.

staatsingenieurs en de verooniging van Spoor- en Tram-

wegen-ingenieurs om to geiakeu rot de gemeenschap-

pelijke uitgave van eon tijdschrift, dat zoowel natuur-

wetenschappelijke als ook technischo onderwcrpen zal

bohandelon, du.s cen algeineeii tijdschrift voor zuivere

on toegepaste natuurwetenschappen.

b) Aan dit -half maandelijks to verseuijnen — tijdschrift

zal worden toegevoegd eon revue, waariu behalvc een

miu of meer uitvoerigo behaudeling van cen vcrschcnen

bjek of artikel. autorcferaten zolloc worden opgenomen

en cen overzicht zal worden gegeven over de in de

afgeloopcn vecrtien dagen verschencn literatuur op de

bovengenoemdc gcbieden, terwijl korte actucele arti-

Na doze uiteenzetting wijst de voorzitter er op, dat het

hem bekeud is, dat sommige lotion met dit idee niet mode

Tijdschrift voor Nod, Indie in zien.

Persoonlijk loopt hij ook niet warm voor do samenworking

in, dat do Commissic er in mcont tc mogen zien.

De hoor Eschkk verklaart zich een absoluut teu'onstauder

van do samenwerking en wijst tor vciklaring hiervan z.i. op

<le mislukte poging van hot Geologisch-Mijnbouwkundig

Genootschap in Xederland. Hij voorspclt, dat de technischo

wetenschappen het leeuwenaandool in de uitgave zullen hebben
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in den boek gczct zal wordcn. Hij wil lievcr de rcsultaten

van de roorganisatic van do Ycrecniging afwacbten en zien

of do aaugesloten afdeelingen genocg iiicuw levon zullen

aanbrengen oui het tijdschrift to doen opbloeicn.

Hoewel vrijwel onvoorbcrcid — hij boorde kwart voor twaalf

eerst van doze plannen — mccnt hij wel icts goods to zien

in de door de Commissie genoemdo Revue. Dc beer Braak
verklaart eveneens eon principaal tegcnstander to zijn, t< rwijl

de hcer Boerema zegt steeds weinig voor het plan gcvocld te

hebben. De heer de Kat verdedigt het voorstel warm en wijst

er op, dat er tegenover bet voorbeeld van den heerEscHER
van slcchte samcnwerking tussdien zuiver en toegepaste

wetcnschap vele andere staan, waaruit juist van goede sainen-

wcrking blijkt, hij liocmt hierbij met voorliefde duitsche tijd-

schrifteu o.m. het Elektrotechnischc Zcitschrift en het Zeit-

schrift des Vereins Deutscher Ingenieure. Een gcdeeltelijk

samengaan, door bijv. in het Natuurkundig Tijdschrift ruimte

aan de genoemde Vereeniging voor publicaties af to staan,

zal — ook gehoord de inlichtingen van den heer Damme —
zeker geen kans van slagen hebben. Hij ziet in den tegenzin

tot samcnwerking een uitvloeisel van de zuiver Nederlandsche

neiging tot splitsing, de splijtzwam, die maakt dat geen cnkel

Nederlandsch tijdschrift groote internationalc beteekenis heeft

weten te vcrkrijgen.

De heer Van Vuitren merkt op, dat het bier in de eerste-

plaats gaat om het onderzoek van de mogelijkheid van samen-

werking en de voorwaarde waarop deze zal kunnen verkregen

worden, het zal dan alsnog in de hand van het Bestuur

liggen hier al of niet op in te gaan. Dc heer Braak heeft

nit wat op de vorige vergaderiug omtrcnt dit onderwerp

besproken is niet den indruk gekregen, dat het hier gingom
een zaak van zoo uitgebreide beteekenis, had hij dit ingezien

dan zou hij zeker toen al gewaarschuwd hebben.

Met het oog op hot vergevorderde uur, mcent do voorzitter,

dat men tot een conclusie moet komen, hij zou dus gaarne

zien, dat een der leden met eeu motie kwam, waaraan de-



Coinmissie ecu zckcr houvast bad on waarnaar zij haar

gedragsliju zou kunnen bepalcn. Geon dcr aanwezigen voelfc

zich editor geroepeu con dergelijke niotie voor te stellen.

De hecr van Lith stclt nu voor in rondvraag te brengen

„of de Coinmissie al dan niet op den ingeslagen weg zal

voortgaan". Bij do nu v
roIgendo stemming wordt met ecu

betrekkelijk kleine meerdcrheid de wenschelijkheid van het

voortgaan aangenomen, doch or wel op gewezcn dat zij zich

in geen cnkel opzicht zal moeten binden.

•De heer Escher wil wel samenwerking, doch met andere

natuurwetenschappelijke Verecnigingen, zoo die er zijn.

De heer Braak waarschuwt nogmaals, dat het hem voorkomt,

dat het rondschrijven, zooals het is opgesteld, z.i. verkecrde

verwachtingen bij de geadressecrden zal wekken. De heer

van Vuuren bostrijdt dit en leest daartoe de slotziu nog-

maals voor.

Hoewel ook nu nog van eon duidelijke opdracht geen sprake

kan zijn, sluit de voorzitter met het oog op don tijd de ver-

gadering, de Coinmissie verzoekende bij hare cvcntueele

beslissingen en handelingen, de haar ter vergadering gebleken

ineening der leden wel in acht te willen nemen.

Aunwezig de besturende leden: van Albada,

(voorzitter), Boerema, Braak, Escher, van Hoytema, Houwink,

de Kat, van Lummel (secretaris), van Oye en het gewone lid

SCHEPERS.

Noiulen. De notuleu worden gelezen en na twee veran-

deringen goedgekeurd.

Ingekomen stiihken:

1. Scnrijven van den Directeur van 's Rijks Museum van

Xatuurlijke Historic

2. Brief van Dr. G. Gryns.
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CJit hot ondcr 1 genocmd sehrijven blijkt. dat do groote

kosten van uitgave hot onmogelijk makon voider present

cxernplaren van do ..Zoi'ilouische incdodeeiingon"to verstrekken,

zoodat de toezending or van mot 1 Januari 1918 zal worden

gestaakt; wordt metleedwozen voor kennisgevingaangenomen.

Uit hot onder 2 genoemd schrijven blijkt, dat Dr. Gryns

gaarne do benoeming tot correspondeerend lid in Xcderland

aanvaardt. AVordt mot vcel genoegen voor kenniageving

en do heer J. V. van Mauls. AVeltovredon.

De voorzitter deelt nog niede, dat do stichting van de

Chemische Voreeniging in Ned. Indie nog Diet tot stand

gekomen is. daar in de stitditingsvergadering to woinig belang-

stelling getoond was om daartoo to kunnen overgaan.

Do voorzitter stelt voor, ovenals de vorige maal, eerst de

mededeelingen to houden en daarna de kwestio van het tijd-

schrift to bohandelen, daar do mededeelingen z. i. de laatste

tijd te veel in het gedrang komen. Alvorons het woord te

verleenen aan den heer Mars, wil hij even mededeeling doen

van het rapport over de Kawah-Idjen.

Kmrah-Idjen. Hioiuit blijkt, dat do Kawah verrc van rustig

is en dat or zelfs twee menschon omgekomen zijn, die het

meor mot eon vlot wilden bevaron. Naar aanleiding van de

in hot rapport goopperde veronderstellingen, dat hior verstik-

king door zwaveldamp hecft plaats gevondon, ontwikkelt zich

eeno disenssic over de al of niot bestaanbaarheid van deze

tampon of van andcre. De voorzitter zal ten deze advies

inwinneu van Dr. Woudstra.

MedeieeHng Mars. Hierna krijgt de heer Mars het woord

voor een mededeeling over : „Vertraging in den gang van een

Chronometer veroorzaakt door het brekingsprocos van de

Spiraalveer".



„In dccl LXXV - tweedo afl. van dit tijdschrift (1916)

gaf ik eenigo voorbecldcn hoe reeds langcn tijd voor het

broken dor trekveer de invloed van het brekiugsproces

bemerkbaar is op den gang van cen tijdmcter.

Kort geleden deed zich het gclukkig zeldzame geval voor,.

dat een tijd meter bleef stilstaan door hot broken van de

palladium spiraalveer.

Uit de Phillipsche gangformule T ----- w
j ^

L
,
waarin M =

clastieiteit dor spiraalveer, volgt vertraging in don gang

wanneer If. afneemt.

In den toestand der spiraalveer, welke voorafgaat aan

het broken, das in het brekingsproces, zal de clastieiteit dezer

veer steeds afnemen. Hierdoor zal gangvertraging moeten

ontstaan.

Uit tijdseinwaarnemingen aan boord genomen, bleck de

gang van bovengenoomde tijdmeter te zijn:

25 Aug5
. 1917 + 2 5 .38

22 Sept. „ -f 3. 87

17 Oct. „ -f 4. 77

17 Nov. „ -f- 8. 53

1 Doc. „ + 9. 63

Spiraalveer gebroken 2 December 1917.

Na conige discussie hierover begint het huishoudolijk ge-

deelte, daar Dr. Van Lummel zijne mcdedceling gaarne wil

uitstellen.

De heer van Bemmelen* wil in do cerstc plaats in bespreking

brengen do universitaire opleiding voor do jongelieden, die

door de tijdsomstandigheden nict naar Ncdcrland kunnen

vertrekken. Hij vraagt inlichtingen of or voor do technische

opleiding al iets gcdaan is en zoo ja, wat, hoe en door wien r

z.i. ligt hot op den weg van de Kon. Nat. Vereeniging

—

als conige algemeene vertegenwoordigster der Natuurkundige

wirciis-liappcn — zich met doze vraag in te laten. De ver-

gadcring is dit laatste met hem eens en de hcer de Kat

stclt voor ccr.e Commissio in te stellon, die zich hiermede



zal iK'ziyhoiulcn; do hoc

van hot Koa. Institaut

.lo K-ninkliikr

.Ion natmiHiikeii ontwikkHinjrs



de voordcelen dor oerstgonoomdo oplossing brengt, wijl geba-

seerd op innigo samenwerking."

Tot zuiver stellen van don toostand wordt daarenboven

punt a ait de notulon van do vorige vergadering ook nog

eens gelezen.

Hierna ontspint zieh eon zeer geanimoerde discussie, zoo-

wel over do mogclijkhcid als hot wonschelijkc van samen-

werking tusschen zuivcro wetenschap en techniek.

Terwijl hicrbij niot vole niouwo gozichtspunten werden

gcopend, trad ailengs do vraag op don voorgrond ..waaroin

samenwerking, en wel voornamolijk is samenwerking noodig

voor de Kon. Xat. Vereoniging."

Do hoer Bkaak ontkondo ton slotto ton stclligste, dat

belang dor Vereoniging zou zijn. Do heer de Kat vcrzoekt

in dat goval to mogoii wotcn, wolko bedooling ') eigcnlijk

had voorgezeten bij de instelliug van de Tijdscbriftcommissie

als bet niot was do algemeen gcvoeldc behoefte aan een

reorganisatie, waardoor hot tijdscbritr beter aan zijn bedoeling

zou voldoen.

voorgrond treedt. stelt de heer van Li:mmel voor, doze vraag

in stemming to brcngen; bij wordt hiorin gosteund door den

heer Eschrr.

De voorzittor breiigt alnu i n stemming de vraag v66r of

tegen samenwerking; doze vra ag wordt met 7 tegen en H voor

beslist, De Tijdsclirifteommissn ' gt-ct't mi bij monde van don

Heer de Kat to kenuen gedeo

De Heer van Hoytema stelt voor eon nieuwr commissie to

benoemen, die verbetering zal zoekeninbeteiiientijdsrbnft;

de voorzitter merkt op, dat de zo benonning door bet Huis-

houdelijk Keglement aan hem wordt overgelaten.

Alsnog is tijdens de veruader ing binnengekomonhet vcrslag

van de Verification tommissie. I n overeenstemming met baar



advies, wordt de penniugmeester onder dankhetuiging gede-

chargcerd. Xaar aanleiding van ecu door haar gemaakte
opmerking zal de hulp van ecu accountant wordeu ingeroepen

tot samenstellcn van een behoorlijk verslag, waarbij Winst-

en Veriiesrekening wordt overgelegd.

Bestuursvergadering; op Maandag
8 April 1918.

BOEHKMA, BBAAK, VAN LlTH, VAX Ll'MMER (SCCr.) MARS, DE
Meyier, van Vuuren, Woudstra en verder de letlcn Aronstein,

Bley, Doctbbs van Leeuwkn, Polderman, Schepers en de Wal.

Notulen. Xadat de notulen van de vorige vergadering

gelezcn zijn en gocdgckeurd, begroet de voorzitter het lid

Dr. X. Docters van Leeuwex in het bijzonder en verklaart

zich te verheugen in de gelegenheid to zijn hem in hot opon-

baar geluk te wenschen met zijne benoeming tot Directeur

van 's Landspluntentuin, ln'i r-oegt hier aan toe, dat hij hoopt

-en vertrouwt. dat ook tie/* 1 laarste iiirirlitini: hiennee ireluk

te wenschen is. Tevens maakt hij gobruik, van de aanwczigheid

van het besturende lid vax Lith om deze eveneens geluk te

wenschen met zijn bevonlering tot overste en hoopt hem in

die kwaliteit nog dikwijls op de vergaderingcn te zullen zien.

Nieuwe leden. Ala Ieden worden aangegeven: de heeren

A. J. Knaap, I, H. Kbol, J. E. Loth, J. M. Steevbksz,

H. vox Stkigek en Ifoj. W. J. J. Valk.

Daarna zetde voorzitter uitccn. dat hem en anderen geblcken

is, dat de beslissendo stemming in de vorige vergadering op

voorstel van den Hecr van Lummel gehouden, overdevraag
„Sar e e ig of nief ' door versehilleiidc opvattiugen overden

aard van de vraag, niet juist geweest is. Versehillende spre-

kers w.o. de hoeron Boerema, vax Lith, Mars, Buaak beamen
<*e mogelijkheid van een dubbele opvatting. terwijl van de
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andere zijde er op gewezen wordt, dat do vraag opzcttelijk

zoo soherp mogelijk gesteld werd. Tor bcsluit.van do disriissie

wordt bcslotcn do afdocning dozer zaak aan den voorzitter

over tc laten.

Alsnu hrcn gt do secrotaris in bespreking ^\o. vraag over

dc beschikbaarstelling van do zaal, daar deze hoe Ianger

lioc moor en voor allcrlci zaken wordt gevraagd. Bcsloten

wordt hior vast to hondcn aan de vrocger gemaakte bcpaling,

dat de localitoiton alleon bcscbikbaar zijn voor wetensdiap en

kunst, bohondens de reeds toejgcstaanc faoiliteiten.

J)c lantaarn zal alloen uitgeloend inogen worden als er

voldoendo zekerhcid bestaat van eon oordeelkundige belian-

deling.

Alsnu loest do secrotaris con rondsclirijven voor van do

uitvoerendc Comniissie voor bet Algemcen Ingenieurscongrcs

1919. Hocwel dit sehrijven vourloopig goon aanleiding tot

Tcrdcrc correspond*: n tie gceft, stclt do voorzitter voor een

sehrijven aan de Commissie to ricbten in verband met de

grondslag. De beer Woudstka vraagt eonige inlichtingcn,

waar do Chemisrlie indnstrie eigenlijk tbnis beboort.

workzaamlieden van de Comniissie tor oproeping van eon

Congrcs op nuniiirwetensohappelijkon grondslag.

mededceling.

De vraag of de voorbcreidende studio voor do niedicijnen

bier, gozien do omstandigbeden, zoo ^o^\ inogelijk gercgeld is,

bezock van dc hocron van Bkmmklkn en DokhkmA l)ij Dr.

Koch, den dircctcur van de S.T.O.V.I.A. Vooral dc vraag of

het hicr gegeven ondcrwijs als voldoendo kan besobonwd

worden wordr uitvocrig bosproken. do.-b er kan go en bo>Iissing



Hicrna geeft do vo or/.itter het woord aan Dr. J. Bokrema
tot hot houden conor Mcdedeeling over „dc regenval in de

maand Februari." uvlke mcdedeeling opgenomen wordt in

Let tijdsclirift,. Daarna doeldo Dr. van Lummkl iets mode

Buitengewone Algemeene Vergadering

15 April 1918.

Aanwczig do bosturcude leden : van Bkmmeles (voorzitter),

Gewoon lid: Killing.

Do notulen van do Algemoene Vcrgadering van 28 Januarl

worden gelezen on goodgekeord.

Do voor/ittor merkt hicrna op, dat het concept van de

statutcn is goedgekenrd op t\c bestnursvergadering van Ls

Februari: de socretaris leost op zijn verzoek do daarop hc-

trekking hobhcndc clausulc nit do notnlon voor. Do voorzitter

noemt do coimnissie van samenstclling van de ontwerp-

statuten, gcoft eon ovorzicht van den inhoud en wijsterop,

dat do ondorhandelingon van hot Comite voor de saim-nsfelling

sprekingen: daar niemand hierover het woord verlangt. wordt

overgegaan tot do artikelsgewijze bohandeling.

behandeling. De heer Mars wil in art. I al. 2 afd. f. laten.

vervallcn, hot laatste gedeclte: .,cn in algemeonen zin het

De heer van Vitkkn wijst op het verband met art. 1 al. 1.,

de sccrctaris wiist op dc mooning van den heer Drost.
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Bij stemming blijken 2 stemmen voor en 3 tcgen de voor-

gestelde wcglating tc zijn.

De hoer Killing vraagt inlicbtingcn omtrcnt hct woord

Natuurkundigo Wetensehappen : naar aanleiding biervan wordt

deze uitdrukking verandcrd in Natuurwetenschappen

:

Alsnu worden met algemecne stemmen aangenomen : art. 1,.

art. 2 en art. 3.

Bij art. 4 vindt veel dtscassie plaats over het al of niet

gewenschte van hct groote aantal bestuurslrden; dit debat

geeft echter ^ean aanleiding tot wijzigingen ; art. 4 wordt

vervolgens evonals art. r> met algemecne stemmen aangenomen,

nadat de beer Mars had voorgesteld in art, 5, al: 1. „die

belangstellen in de natuurwetenschappen" te laten vorvallen

en dc heer Kei.ux<, nadorc inlichtingcu bad gevraagd. over

„benoemen of toetreden".

Nadat op voorstel van den Heer Mars in art. 6 al. Ill

„van een" gewijzigd is in „tot" worden art. 6 en 7 met

algemecne stemmen aangenomen.

Nadat de heer Mars cr op gewezen heeft, dat art. Sal. II

z.i. onduidelijk, is worden art 8 en 9 mot algcmeene stemmen

Bij de bchandeling van art. 10 vraagt de heer Kellixg-

of het niet wenscbelijk is deu penningmeester ook in

het dagelijkscb bestunr op te nemen? Hij wil cr echter

geen voorstel van maken. Op voorstel van den heer

Van Vikikkx wordt bcsloten bij al III tc vocgen „of hunne

Hicrna worden dc artikels 10— 14 met algcmeene stemmen

Bij de behandeling van art, 15 merkt de beer Maiis op, dat,

een groep van leden zicta in bet bczit van bet gcbouw zou

kunncn stelien; de overige leden mccnen echter, dat met het

oog op do volgende artikelen <iir bezwaar denkbeeldig mag
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Hierna brcngt de voorzitter dc artikolcn en bloc in stem-

ming, waarbij do statuten met algemoene steinincn word en

goedgckeurd.

Do vergadering draagt de verderc afwikkeling aan hot

da»elijksch bcstuur op en gceft dir
.
vergunning tor verkrijdnj:

van goedkenring de evcntueel noodige wijzigingen aan to

brengen.

Wat do samenstelliug van bet Huishoudelijk Keglement

aangaat, wordt besloten de voorbereiding evencens aan het

Dasrelijkscb Bcstuur over tc latcn.

Xa rondvraag wordt de vergadering geslotcn.

Bestuursvergadering op Maandag
10 Jurii 1918

Aanwezig de besturende leden : van Bemmklex (voorzitter),

BoEREMA, BKAAK, VAN HoVTEMA, Ho.W.XK, VAN LUMMBL
(secrctaris) en van Vim-ren.

de gewouc leden: Maas. Swibb en de Wal.

Notulcn. De notulen van de vorige vergadering worden.

gelezen en goedgckeurd.

Nieuwe Men: Als nieuwe leden worden aangenomen

H. Carpentier Ai/tino I>ir. v. B B. Weltevredeu.

t op bet gfraf m

TijhrJ, rift Commit***

van hot

gebrevl z,

tijdscbrift. De

x\ na afloop de

liaar taali opnieuw begi



Congregoproep. Ilicrna worden tor tafcl gcbraclit de

beide dreiilaires uitgegaan van do Commissic tot Congrcs-

zal zijn on dat op 22 Juni as. hot (Joiigresbcstuur zal worden

benocmd.

De beer Sdnibb wijst or op, dat in do 3« Afl. van dool 77

Juli 1917 con onnamvkeurighoid voorkonit on vorzookt doze

bij do ecrste g-elegenheid to herstellen, wat jraarno door bet

Dagclijksch Restaur wonlt, toegezogd. Dezelfde sprekerknoopt

hioraan vast ecu opwekkintr Tot hot nieor gorogeld boudoii

van mododcelingen op do bostimrsvorgaderingen en voor-

drachten met debat.

De secretaris zet uitoen, dat or zooveel mogeJiJk naar

gcstrcefd wordt iedere maand 2 vergaderiageu inaar ook

litjuve Koorders. Alsnn wonlt in be.sprekking gcbraclit

<le kwostie over de uitgaTC van Mevronw Koohdehs -
ScmiMAOiiKk. Do redar.tenr maakt bezwaar tegoti de nitgave

met hot oog oi> de groote kosten en bet zecr speciale van do

bewerking. Hij meent, dat hierdoor ecu vcol to groot gedeelte

van hot totaal bedran-

zal worden vastgelegd.

Na eon vrij geanimccrd debar over doze zaak, waaraan vooral

besloten bet advi<

Medtleelin* Vt

van eon beroeg< >oordeelaar

nr van 't I ands P

voorzitter

>r medetodo eb-n ove r zijn tocht

)ij de Pick van Ko t-intji door

mi aardrijk?*knn< I
inleidin?



Zooals gewoonlijk wordon vole opnanien getoond, dio con

duidolijk l.celd van hot land govcn.

Reeling lievcr nitstellen.

Bestuursvergadering op 8 Juli 1918.

Aantvezitj : De bestiirende lodon : van Bkmmki.kx (voorzittcr),

Drost, Eschkis, Houwink, vax Liik, van Lim.mei, (serretaiis)

vax Vuuben, Woudstra, Schoi'tk.v hot lid Sinikk on als gast

<lo heer vax Bbeemen.

Natulan. Do notulon van do voiige vcrgadering wordon

gelezen on goedgckcnrd.

Niehwe leden. Als lid wordt benoomd do hecr:

.1. 0. Lamstkk. Weltevreden.

L. P. L. v. n. Tas.

tngekomen rtukken.

1. Brief van den heer Babtbls.

J. „ „ „ „ Dr. s 11. Koobdkbs.

3, „ „ „ „ HSvig.

Van den brief van den heer Babtels, die or op wijst dat

tejren zijn bedoeling in eon stukjo van hem in her, Tijdsrhtitt

•is opgenonien. zal aan don redaoteiir mededeeling gedaan

wordon met hot verzoek hiorvan iiHKicdceling to willon doen

iu de volgende aflevering.

Brief-Koorders. Naar aaiileidiiig van don brief van Dr.

Koohdkus outspint zieh eon levendigc di.scnssio over deal of

Diet wensehelijkheid van de aitgavo. De voorzittor wijst or

al to verwaohten oxtra-nitgavon do Idjen. hot Xatuurwcteu-

sehapj.elijk centres on dergelijken.

De heer Vax Viikkx wijst or op, dat het z.i. niet juist is

aUeen do lcdon in aamncrking te nenien en niet to lotten

vorkecr staan.
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De hecr vax Lira vraagt inlicbtingcn omtrcnt do vcrmoe-

delijkc kosten van do nitgave. I>c voorzitter declt mode, dat

dc redacteur dcze op / 1000'stclt on do hecr Docters van

Leeuwex op nog nicer. Do hecr Sunier wijst or op, dat net

artikol zeer speciaal is, do liccr Schoutbn is hot hiermee

eens, doch zou voor zich persoonlijk gaarne sulk con lijst

hebben. Met algemecnc stemtnen wordt met hot oog op de

hoogc kosten besloten niet tot de nitgifto over te jjaan.

Brhf Kamerlinyh Onnes. Dr. vax Be.mmelex lecst nu een

brief voor van Prof. Kamerlingh Oxne*, waarin dcze zijne

medewerking vraagt voor hot Ramsay Memorial Fund.

MeJ&tetling Stmier. Alsnu krijgt de beer Sunieb bet

woord tot bet bonden zijncr mededecling over do „Biologie

der empangs in verband mot bet vraagstuk dor malaria-

bestrijding te Batavia."

Daar een pnblieatic betreffende dit ondcrwerp in Trcubia

zal verscbijuen kan bier volst.aan worden met de mcdedeeling,

dat de spreker met veel belangstelling wordt gevolgd. Van de

gelegenbeid tot bet vragen van inliehtingen wordt niet veel

gebruik gemaakt.

Na afloop van dc mededecling dankt de voor/itter den

spreker voor zijne belangrijke mcdedeelingen.

Vulcanolggie. Daar bet to laat geworden is om nog tot

een nieuwe mededecling over te gaan, zal de beer Escher-

zijno mededeeling tot de volgende vergadering oitstellcn.

Wei wordt nog voorlezing gedaan van don brief van den

hecr Hbvra, waarin doze bet Bestuur verzoekt maatregelea

tc nemen tot de oprichting van eon afdeeling voor VnkmuSo'jie

of bet instellen van een licbaam, dat de bestudceriiig enz.

ervan zal bevordoien.

commissie, ingesteld door de Vereeniging, of een afdeeling

van de Vereeniging. Souiraigen wijzen cr op, dat hct ge-

wenscbt is do oprichting af to waebten van -do Geologisch-



gteographiselie AHceling Beslotcn wordt in <le volger.de

L .-,\ >

Maandag in Augustus worded gehoudc

I lid. Ilionia incrkt <ie voorzitter op, dat hij iu

Bestuursvergadering van Maandag
5 Augustus 1918

overleg met den si

voor to stellen dei;;;::::

Deze wordt met al-vin

Xiets nicer aan do o

vergadcring.

tulcn toe to vocgen: „dat her stukje abusievelijk door den

„sccretaris ter opname aan den redacteur werd ter hand
gesteld."

De vergatiorin^' keurt deze toevoeging en de geheele

notulen coed.



Do voorzittor (loot hierna voorlozinu van eon schrijvoiM an

Dr. H. J. van LuMMEfc, waarin dezo to konnon gecf'ttot zijn

groot Ieedwezen genoodzaakl re zijn her Seerctariaat dor

Kootnklijkc Xatuurkiindigo Vereeniging to moetcn neerloggen

in verband mot zijue drukko bezigheden.

Do voorzittor wij.st or op, dat van don aftrodondcn Secrctaris

steeds vool initiator' is nirgegaan, dat daardoor vcol belanuTijke

nieuwe dingon in on door t\c Vereeni'-rinii zijn tot stand uekomen

en houdt zich daaroni ovortuigd nit naam van do geheelo

bfcdankt voor do toewijding aan do belasigen dor Vereeniging

betoond.

Do Voorzittor doet nu voorlezing van eon ingekomen brief

van Dr. Suiter, waarin doze to konnon geeft zich gaarne

Ivoninklijkc Xatnurknndigc Vereeniging. Mocht hot noer-

De Voorzittor merkt naar aanleiding van dozen briot op,

dat hij zeer verhengd is don Heer Suxikk to zien terngkoinen

op bet bosluit van April 1917. Hij voor zich heeft hot uit-

tredon dor Hccron Kikwikt de Jokge en Susie* steeds

betrenrd en eigenlijk do motieven daarvoor niet begrepen.

Hij wil cchter hior uitdrnkkclijk vcrklarcn niet den minsten

invlocd to willen nitoefenon op do kenzo van do Vergadering

van ecu niouwon seoretaris, v.n.l. omdat hij voor zicb vol-

komen vrij wil staan tegenover don nienwen functionaris.

Wei wil hij er reeds nn do aandacht op vestigen, dat bij bet

Seerctariaat eenigc pimtrn andors zijn geworden dan vroegcr.

In do ecrste plaats is do taak vcol omvattender geworden,

zooals nit den brief van Dr. van Lcmmki, moge blijkon; IB
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bcstaat tussdun do Koninklijke Xatnnrlijke Yore

do Bibliotheek Yerecniging, bopaald noodzakelijk.

houding tusschon die bride organisaties ziH. steed

door een vlotte, gemakkelijkc afdocning van zake

Do Heer Mars, bet woord vcrkri.j-ondo. meent tc mogen

voorstollon reeds in deze vergadcring den heer Si-xikh weer

tot besturend lid tc benocmen.

om nict vooruit tc loopen op ccn keuzebepaliiig voor secretaris.

Ook do beer van VtvaKH sink rich bij die mccnirfg no;

Er ontspint zieh dan eon debat, waaraan door velen wordt

SrsiKii tot besturend lid tc benoemen, do vergadcring zich

aeht bet zelfs hetei' die zaken volkomen tf scheiden. liij wil

uitdiukkelijk to vorklaron, dat bij vrij blijft in do kcuze voor

In dozen zin opgevat adit ook dc Voorzitter betcr reeds

nn den Heer Sixikh tc benocmen, ook bij wenseht er den

nadruk op tc leggen dat bierdoor nict geprejndiceord wordt

Dr. SirxiKu tc bcnocincn tot besturend lid.

Dr. Si/NiKii wordt mot algomcono stommon ilaartoe benoemd.

Hicrna wordt nog door don beer Bukukma de vraau gestold.

hoe bet staat met den arbcid van de tijds.-hritVommissie.

Do voorzitter mcrkt den beer Boi:hkma op dat bijzelf lid dior

Connnissic is en derbalve waarschijnli.jk bcter zal weten hoe

dion stand is dan dc voorzitter. De heer van Viihkv. bierna

hct woord verkrijgend, verklaart dat reeds vooiloopigc be-

sprokingon gohoiiden zijii on. don arbeid to bervatten nn de



Vulkanologie. Do voorzitt er geeft nu hot woord aan Dr.

Escher tot uitocnzctting van Lot werkprogramma, dat naar

de mecning van Dr. Em h:-:u govolgd zal moeton worden door

de op to richton commissi^ .1 au wol afdeeliug dor Koninklijke

Xatuurkundige Vereeuiging. voor do bestudeering dor Vul-

kanologie in onzen Aivhipel.

Aangezien do bolanirrijke uitcenzettingen van den hoer

Eschkk opgononion saltan worden in bet Tijdschrift boboeft

daarvan thans gecn overzicht in de notulcn gegovon to worden.

Do voorzittor daarna hot. woord nemend bodankt in de

oerstc plaats don sprekor. Aangezien ook do beer van Es

aan do band van enkele foto's on kaarton eon mededeeliug

wilde d >en over do tcgenwoordigo working van don vulkaan

Galoenggocng bij Tasikmalaja, vorzockt bij den boor van Es

wol to willon mededeelen of hotgeon bij to zoggon hoeft niet

te voel ti.jd in beslag zal nomen met bet oog op do bolangrijke

zaak die aan de ordo is.

De beer van Es verklaart liovor zijn niededecling nit te

stellon. Hij boopt spoedig terzake een uitvoerige vorhandoling

rondvraag. Door do boorcn van Yutuen on van Lith worden

de beer Hovig voorstelt de rondvraag nit to stellcn on ons

heden avond to bepalen tot bet benoemen coner Comniissie

of de opricnting ocner afdeeling voor do Vulkanologie, waar-

voor wij bier bodonavond bijeen zijn.

Do voorzittor neeint (lit voorstol gaarne over. Daartoe

wordt beslotou.

Do voorzittor doelt tbans in aansluitir.g met de uiteenzet-

tingen van Dr. Escher mode, dat ook naar zijuo mooning do

omsfandigheden zoor gunstig zijn om nu tot de opriVbting

«ener commissi© voor do vulkanologie over-tc gaan. Hij wijst

«r op, dat na do bokende voordracht van den beer Wing
Easton in hot Geologiscb-Mijnbouwkundig Genootscbap voor

Nederland on do Kolonien gehoudon, door don Minister van



Kolonien, tie aandacht der It; • -
. i^l word

voor eerie nadere bestudeeriuy en praktische bewaking der

vulkaneii iti Nedorlandsch-Indie. llvinh wondde do I.egeering

zake deskundig ad vies to mogen ontvamren. Daaraan is te

danken do Nota van den Wdn Hoofdingenieur P. Hovio,

waarin doze zijn denkbeelden terzakc ontwikkelt. Onder over-

legging van dat geschrift heeft do Kegeering zich tbans

gewend tot den Commandant der Zeetnacht, hoofd van hot

Department der Marine in Xederlandsch-Indie oin langs diea

weg de meening te mogen verneinen van den Dirccteur van

het Koninklijk Magnetiseh en Mcteorologisch Ohservatorium

te Weltevreden. Gaarne verklaart de voorzitter. dat hij zich al

"dadelijk in algemeenen zin vereonigon kan met deinzichten

door den hoer Hovig in zijnc Xota ontwikkold. Ook hij is van

belang van cc d goe< 1 georganiseerdc uaain emit.gen bewaking
dor vulkanen, eon der voornaamstt punt. Ml VIill overweging

nioeten /ijn. Juist daaroui acht I r. van Bejimklkn bU bet

ware aangewc>zoa, dat in de com missie al <liadelijk sitting

nioeten hebbei i. her hoofd van don dienst van 1[letMijnuezen,

bet hoofd van don • I'upoirraphiseheit I>ien> den Direeteur

van het Obser vat or

i

n in. Daardoor z al men ver;^ekerd zijn van

de zoo noodig*3 bcac hikbaarsteiling van geolog en. topografen,

geoefende \va arnom ers en instrutn on ten, Olio!itbcerlijk voor

de richtigo uitv oeniii ; van de taak dor ( 0111111 testa , Als Direeteur

van het Koninklijk M;.-netischmMet eondog is.-h Observatorium

is hij wel heroid hi ertevcrklaren,. !at Lot naai zijne meening

zeker op don weg * lior instelling g elegen is o in hare waar-

nemingen ook (.verd- 3 vulkanen en hu line «,«rkin g in Ned. Indie

uit to strekkoi i. Hij verwacht verdi it van



on kaarten, welke waarnemingen tlians editor alio conti-

nmteit missen. Zoo staat hot ook met do vanwege hot Obser-'

vatorimn nirgegeven lijsten, die wcl bctromvbaar do waar-

nemingen registieemi, inaar die ton slotto toch don weten-

scbappelijkeii boworker steeds toleurstellon. Hot zijn doze

ovenvegingen. welke hem er too loi<lon hot voorstel to doen

0111 door do Koninklijke Xatniirkundigc Vereeniging cone

< 'ommissie in to stcllen voor do bestudocring dor Ynlkanologie.

waarin vanwege do Kcjrcerinjr zitting genomen wordt door

Do hoer van Yi;frk\, liiorna hot woord verkrijgend, vraagt

of hot do bedoeling van don voorzitter is, dat do Regeering

dan wel, dat de Koninklijke N'anmrknndige Vereeniging ate

zoodanig de ('ommissio benoemt, welkc eommissie zich dan

do Kegcering to wonden.

De Hoer Van Lith vraagt inlichtingon of naast de gonoenule

Er ontspint zich mi con lovendig debar, uaaraan vole

sprekers deelnenion, over de vraag of hot gewensdit is, dat

genoemde Diensthoofden door do Regeering bonocmd /.alien

daartoe aan die hecron gedaan zal worden door de Koninklijke

Natuiirkundige Vorceniging. Ton slotto is men algemeen van

gevoclen — met nitzondering van den heer Van Yitiikx —
dat do samenworking en stenn beter verzekerd znlbii zijn

als do Kegeering die ledon dor ("ommissio benoemt. Do Voor-

zittor wil editor de beslissJng overlaten aan de Commissie-

uit do Natunrknndigo Vereeniging. Zij zal hebben to bepalcn

wclke wcg in doze do voorkcur verdient. Hij vraagt daarom
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aan de hccren P, Hovio en Escher of zij reeds limine ge-

dachten hebben laten gaan over personcn. die in de < oininissie

zittin^ zullen inoeten ncnicn. Na eenige gcdachtenwissoling

terzakc wordt dour de Vergaderiii" de ( 'oininissie als volgt

samengestcld: Dr. van Bemmelkx, J)r. Bokrkma, van Es,

Dr. Escher, Houwink, van Lith en van Vuukkx, terwijl

naar een seheikundige, die daarvoor tijd beschikbaar heeftr

zal worden gezoeht.

De eerstvolgende vcrgadcring dcr Commissic wordt vast-

gcstcld op Dinsdag 10 September a.s. in den vooravoud.

Dr. Escher, thans hct woord verkrijgend, stelt voor destuk-

ken, die op deze zaak betrekking bebben, met do Xota van den

hoer Hdvn; en zijne uitociizettingen Aan lieden avond in het

Natuurknndig Tijdschrift op te netnen en zoo mogclijk voor

den 10e September althans aan de commissieledcn een exem-

plaar daarvan te doen uitreiken. Hicrloc wordt besloten.

De voorzittcr verzoekt den Redacteur en den W dn Serretaris

daar wcl rekening nice to willcn houden. Naar aanleiding

hiervan mcrkt de heer Boerema op, dat hij wel voor het

drukken kan instaan, als de verzendiug dan ook maar vlotter

gescbiedt als de vorige maal. De heer van Vuurkn meentr

dat die vlotte verzendiug verzekerd zal zijn als de expeditie

aan den drukkcr wordt upirt'dragen, zooals dat gehmikelijk is

Vermelding dient nog, dat iloor den beer Escher gedurende

zijn voordraeht gewezen word op het feit, dat de publieaties

en mededeelingen der in te stcllen conunissie een belangrijke

bijdrage zullen kunncn vormen voor hct Natunrkundig Tijd-

schrift, dat daardoor zeker zijn oude historische plaatsinde

rij van Xatunnvetensehappelijke periodieken zal kunncn her-

tijdschrift bestaan wil bij gaarne verklaren, dat naar zijne

meeniug, de oprichtiug der (oininissie voor de Yulkanologie,.

een reden te nicer is om het Xatiinrkmidig Tijdse.hrift zelf-

standig als Xatuunveteuschappelijk pcriodiek te handhaven.

Bovendicn vestigde de inleider er de aandacht op, dat op

de door den Topografisehen Dienst uitgegeven kaarten een



owlersi'hiM'i gomaakr word: tu.ssohon solrataron on funmroleii,

waarvojr afzondorlijke teekens ziju aaniz-ononien. tlaarnezou

hij verncmon of aan eon bcpaald criteriuin de hand gehouden

wordt, voor do aauduiditig van do/o \nlkan ls<-lie vor-idninsolen.

Hij voor zich zou aanbovolon om geen onderscheid te maken

op do topografisehe kaarten aangezien n.z.m dikwijls beids

benamingen toegepast zouden kunncn worden, omdat bet

oudersoheid vaak subjectk-t' gemaakt wordt door verscbiilende

waarnemers, daar do solfator eigenlijk nicta andors dan een

bijzondor goval van eon t'amcrol vertegenwoordigt.

De beer van Lith merkte naar aanleiding liioivanop.dat

door bem reeds meermalon gevraagd was naar den leidenden

gedachtegang bij bet gebruik der bedoelde teekens, zonder

dat een bovredigond antwoord ontvangen word. Ook hem

komt het voor, dat met een teeken n.b. dat voor fumerolen

zal kunncn worden volstaan, waaruit do aanwezigheid van

het verscbijnsel blijkt.

Deskundigen kunncn dan een op de eigenscbappen van het

verscbijnsel berustendc nadero ouderscbeiding vaststellen.

Hierna worden door den Heer Van Es nog enkele medc-

deeliugen gedaan over de bij den Vulkaan Galoenggoeng

waargonomen vcrscbijnselen, aan de hand van de foto's en

van de kaart, waarna de Voorzitter te 12 uur middernacht

de vergadering sluit.

Bestuursvergadering op IVlaandag

9 September 1918.

de Wal, Woudstra.

De gewone ltd**; Hylk EMA en VAN MaHLK e n Schepks*

Not tilen : De notulen vj

gelezeu en bcboudons een

van Lr.MMKfi, die aangeuou

in de vorigo vergadei

kleino toevoeging vi

ion wordt, gocd-ekeu

ring worden

in den beer

rd.



isturend lid. Op vooi

K- betioemd tot bes

Xirwc!.' leden : Als ;

en A. Tissot van Patot.

Splitsing zecretarkiat en biWothecariaat. Alsvorens over te

gaan tot de verkiezing van een nicuwen secret aris, brengt do

voorzitter bet idee ter tafel ora do combinatie secretaris-

bibliorhoearis weer te scheiden en in verband met de tbans be-

staande toestand don heer van Lcmmel te verzoeken zich met

de laatstgenoemde bezigbeid te blijven belasten. De beer van

Ijitmmbl verklaartzich hiertoe bereid, de vergaderinggeefthare

insteinining met doze verdeeling te kennen. De heer Boerema
merkt nog op, dat een bibliothecaris, sedert de overeenkomst

met de Bibliotheekvereeniging feitelijk overbodig is.

Verlcfeiinfj van een se<-retnri*. Alsnn wordt ovorgeyaan

tot de verkiezing van den secretaris, waarvoor candidaat ge-

steld worden de beeren Dr. A. L. J. Sunier en L. van

Vuurbjt. De voorzitter benoemt tot steru-opnemers de heeren

KeMMERLINH- On BRAAK.

Uitgebracht 13 stemmen, waarvan op den heer

SUNJEK 8

van Vuuren 4 on

bianco 1

zoodat gekozen blijkt te zijn de heerSusiER, die zich van te voren

bereid verklaard heeft een evcntiieele benoeming aan te nemen.

Tij<kchrift-commi*8ie. Als nn wordt weer de arbcid der

tijdschriftcommissie ter sprake gebracht. Nog steeds blijkt

omtrent de sameustelling dier commissie cenige onzekerheid

te bestaan. Daar evenwel uit de besprekingen blijkt, dat de

heer Escher zich niet als lid wenscht beschouwd te zien,

'bestaat de commissie nu uit de heeren:



Dr. J. Boerma

R. de Kat
Dr. H. J. van

Commlssie voor vulkan»hgie. In aansluiting' met het voor-

afgaando wil de voorzitter den heer van Vitren verzoeken

te zorgen voor de bijeenrocping der vergadering van de

Commissie voor Vulkanologie.

De heer van Vuurkn vcrklaart zich hiertoe bereid r

doch merkt tevens op, dat aan deze commissie ecn lid

ontbreekt, dat zich speciaal bezighoudt met de literatuur

op vulkanologisch gebied; hij raadt aan den heer van

Lummel, die op de vorige vergadering niet aanwezig

was te verzoeken als zoodanig sitting te willen nemen.

Op een vraag van den voorzitter stelt deze zich daartoe

beschikbaar.

De heer van Lummel neemt nu afscheid als secretaris en

bedankt de vergadering voor de hulp en steun gedurende

zijn meer dan 3-jarig secretariaat. Hij legt dit secretariaat

met leedwezen neer, maar weet zich zooals hij reeds schrif-

telijk niteengezet heeft hiertoe genoopt om do vele tijd, die

de Bibliotheekvereeniging hem kost, waarbij nog komt, dat

het aantal lesuren sterk verzwaard is. De vele werkzaam-

heden, die hem nog wachten als Algemeen secretaris van

het Congres, maakten zijn besluit om af to treden absoluut

noodzakelijk. Reeds nu is er work moeten blijvcn liggeii, dat

reeds had moeten ziju afgedaan. Zijne belaugstelling in de

K. N. V. is echter onverminderd en dezelfdc als die waar-

mee nu bijna 15 jaar gelcdcn lid van het Bestuur werd.

Hierna dankt hij den voorzitter voor de aangename samen-

werking.

Hierna bespreekt de heer Braak de hypothese van Wis©

Easton aangaande het woestijnklimaat van Borneo.



Aantffezis : do bostucende le.lea : W. H. A. van Alphen di

Veek, W. vax Bkmmelen (voorzitter), J. Boekema, C. Braak,

M. H. Damme, B. G. Escher, R. de Kat, A. van Lith, A. L. J.

Sl'nie:: (soerctaris), L. van Vitkkn, de gewone leden: W. M.

Dorters van Leeuwev, H. 's Jacob, L. H. Kkol. J. C. Lamstkr,

en als introduced de Heeren: H. W. Hoesen, J. Nieuwen-

huise, J. A. de Xooy en H. Philippi.

No'uhn. De notulen bctreffende de vorige vergadering

worden voorgelezen en, nadat een wijziging in het gedeelte

handclende over de sanieiistellinir van de Tijdschrift-Commissie

aangcbracht is, gocdgekeurd.

Ingekomen stukktn. 1. Schrijven van den Hcer A. Tobler

te Bazel d d. 14 Mei j .1., waarin genoeuide Heer onder dank-

betuiging verklaart het liem aangeboden correspondeerend

lidmaatschap der K. N. V. gaarne aan to nemen.

2. Schrijven van de commissie voor vulkanologio d.d. 11

October j.l., waarbij een nota, bcdoeld om met een begeleidend

schrijven van het Bostuur der K. N. V. te worden aangeboden

aan Z E. don G. G. en eon concept van dit begeleidend

Laatstgenoemd concept wordt voorgelezen. De vcrgadering

kan zich met den inhoud daarvan vereenigou en Iaatde verdere

afdoening van doze aangelegenheid over aan hot Pagelijksch

Bestaur.

Ni»un-e leden. Als leden worden aangenornen:

de Heeren: A.J. Dukstra. Directeur Havenwerken Tg. Priok.

J. J. van LoxKHfi.izEN. Inspecteor B. G. D.,
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Mededeeling Etcher. Hierna gecft de voorzittcr het woord

aan den Heer Escher voor dicns mededeeling betreffende

,,koraalriffen en bodembewcgingen". De kern van deze

mededeeling wordt gcvormd door cen tot den Heer Escher

gerichten brief d.d. 7 Februari 1917 van den Amerikaanschen

geomorj)holoog W. M. Davis, Tain bridge, Mass. Daar aan-

gaande het ondenverp van deze mededeeling een artikel van

de hand van den Heer Escher in ons Tijdschrift zal ver-

schijnen kan hier ter plaatse korthcidshalve naar bcdoeld

artikel verwczen worden.

Van de gclegenheid tot hot stcllen van vragen en het maken

van opmerkingen naar aanleiding van de mededeeling van

den Heer Escher wordt door eenige lcden gebruik gemaakL

De Heer van Vuuken brengt o.a. in herinnering den vol-

genden gedachtengang van Prof. Niermkier:

„Darwin neemt aan, dat voor de vorming van atollen een

„daling van den zeebodem moet plaatsgevondcn hebben. Ik tref

,echter in een opheffingsgcbied rifvormingcn aan, die ik als

„atollen en barrierc-riffcn opvat. Dus: de dalingstheorie

deugt niet."

De Heer van Yltren wijst er op, hoe deze gedachtengang

niet juist is. Immcrs, waar wij met een onderbroken opheffing

te maken hebben, kunnen in het opheffingsgebied atollen en

barriere-riffen wel dcgelijk gedurende een tijdelijke daling*

,ontstaan zijn.

De Heer Scnier wijst er op hoc de vraag, of men in een

bepaald geval al dan niet met cen atol te maken heeft

eigenlijk steeds daarop ncerkomt, dat men niet weet hoe in

dat bepaalde geval het koraalrif precies opgebouwd en ont-

staan is. \Vist men dit wel, dan zou de vraag, of men al

dan niet met een atol to maken heeft, cenvoudig afhangen

van de definitie, die men van cen atol wil geven. Voorts-

meent hij, dat over het algemeen opstellcrs en aanhangers-

van bepaalde thcorieen betreffende het ontslaan van koraal-

riffen te veel in hun eigen theorie het eenig zaligmakende

zien. In de natuur ontstaan koraalriffeu en zelfs riffen van



cen en hctzelide typo, xooals b.v. atollen op allerlei versehil-

Icnde manieren. Elke thcoric betreffende do forming van

cen hepaa'd riftype geeft slcchts aan een van dc vole wegen,

Mcdedeeling van Vuwen. Waar Dr. Hi; \ ak /Job op verzoek

dcring ecu mcdedeeling wil doon, bcreid verklaard bceft zijn

cijren mcdedeeling tot de volgendo vergadocing uittestellen,

gceft de voorzitter thans bet woord aan laatstgenoemden heer.

De Heer van Yiuren doet daarop de volgende medodooling:

Bij een onderzoek naar den oorsprong van de ,,Koeria" in

Zuid-Tapanocli trof ik in bet oud-arcbief onder bnndcl no. 24*,

Sumatra's Wcstkust, de Hollandsehe vcrtaling aan van

Jinghchn's work: „Die Battalander auf Sumatra''. Altbans

daar ligt de Hollandsehe tckst met cen eigenhandig door

de Waal geschreven omslai, waarop vermeld staat dat bier

geen sprake is van cen vrije, waar van een woordelijke

vcrtaling.

Doze zaak hceft in de vijftig- en zestiger jaren veel

goruobt gomaakt en kwam cigcnlijk nict tot klaa-hcid.

Mkiikis, dostijds commissaris voor de zaken op Sumatra,

hem hot onderzoek van de Rataklanden op.

Later, toon Meukcs G.G. geworden was, werd hot besluit

geslairen bet door Ji ni.iii ii\ uitgobraebte rapport met steun

dor Regeering nit ft 1 ireven, waarvoor /Y,nnn uitgotrokken werd.

De Waal, toeu commies ter Alg. Socr ie
. zou alios vertalen.

Na MeiikiV overlijdon is. door wclkc oorzaken dan ook,

de Kegeeriug op genocmd Besluit teruggekomen. Welke
pogingen .lrxunrHX ook deed, zijn work kwam nict tor perse.

N'u scbijnt Ji nguoiin roods eerder een Duitschc tckst van

zijn work naar Duitsehland gozoiiden to hebben, waar het

in 1845 verscbeen. Dit is Juno.hohn zecr kwalijk genomen.

Hijzelf berocpt zich 0|> dc mondelin-e toestomming van den
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Merkwaardig is echter, dat Junghthx in do voorredo van

bet in Duitschland verschenen werk opmerkt, dat het een

Duitscho vcrtaling is van zijn, .f i n< ;m nn*>, Hollandschen tekst.

De Duitsche copie van Jlngfiihn werd nooitmeergevonden.

evenmin kendo men het bestaan van de Waal's vcrtaling.

De Waal heeft nog pogingon godaan om den Hollandschen

tekst in zijn „Fndisch Magazijn" to mogen publiceeron. Hij

kreeg echter goon toestemming en in 1845 hield het Tndisch

Magazijn na eon jaar leven op to bestaan.

In de literatuur is over doze kwostie voel strijd gevoerd.

In ons Tijdschrift schrijft dc (i. G. Rochi'sskn zelt over hot

geval en zogt wel te weten hoc dc vork in do steel zit

maar het niet to willen medcdoelcn.

Alle betrekkelijko besluiten met bijbehoorende nota's zijn

door in ij aangetroffen.

van mccr bcteckenis zal hot zijn als do Duitsche tekst,

waarnaar deze vcrtaling gemaakt word, gevonden zal zijn.

Velon zijn toch van meening dat «H xgiuhx's Duitsche

uitgavc niet volledig is.

Daarom wenddo ik wij tot de Rogeering om methulpvan

Dr. vax Lim.mkl en van den Hoer A. Mkyroos het onderzock

te mogen voortzetten. Zoowol uit een wetenschappelijk oog-

punt alsook op grond van pieteitsgevoolens ton opzichtc van

den natuuronderzoekor .h .\<,m hn is het new "iisclir, dat in

svergadering op 11 November 1918



J. H. A. Haarman, D. Hlbbeling, A. R. Schoutkn, R. G.

Vleeming, J. G. H. be Voogt, en als introduce de Heer
J. NlEUWENHUYSE.

Notulen. De Xotulen betreffende de vorige vergadering

worden voorgelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken. le Schrijven van den Heer J. van

Roon te Madioen, waarbij deze Heer bedankt voor het lid-

in aatschap der K. N. V,

2e Schrijven van den voorzitter van den Gewest.-Raad

van Pasoeroean, waarbij bericht wordt de goede ontvangst

van den door den penningmeester der K. N. V. toegezonden

postwissel groot / 50.— als bijdrage voor het grafmonuraent

voor H. Zollinger.

3e Schrijven van den Heer D. v. Mcllem Dzn, waarin

deze Heer verzoekt zijn denkbeelden over „licht en zien"

voor de Kon. Nat. Ver. te mogeu uit een zetten. Deze brief

wordt voorgelozen, waarna de vergadering den secretaris

opdraagt den Heer van Millem te verzoeken zijn denkbeelden

ep papier te willen zetten, opdat deze in een bestuursver-

gadering der K. N. V. voorgelezen en ernstig besproken

kunnen worden.

J. GrERBKB (bouwk. ing.)

1). Hlbbeling (doct s
. wis- en natuurkundeleeraar

P. H. School).

G. 0. E. Lignac (arts, path. anat. Stovia).

F. J. Noordhoek Hegt (arts. Dir. 's L. Koepok

Tnr. en Inst. Past.).

W. F. F. Oppenoorth (mijningenieur).

Besturende leden. Tot besturende leden worden daarop

benoemd:

Dr. W. M. Docters van Li.kl wen. Dir. van 's Lands

Plantentuin.
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A. J. Dykstra Dir. Havenwerk->n Tg. Priok.

J. H. G. Schepers Chef Triagul. Brig. Top. Dicnst.

Do Beeretaria wijst er op, dat vergcten is in de laatste

in bet tijdschrift afgedrukte lijst van Bcsturende Lodcn ook

nog den naam van Dr. J. F. A. Pool op te nemcn.

Naar aanleiding van dezc benoemingen tot besturend lid

ontspint zieh con korto discussic over dc vraag, Avat in het

.algemoen do criteria zijn voor con bcnoeining tot besturend

lid. Uit dcze diseussie blijkt wol, dat iemand, om tot bestu-

rend lid benoenid tc worden, in de eerste plaats of eenige

natuunvetenschappelijke vorming, of conige verdienste op-

natnurweteuschappelijk gtbied inoet hebben, terwijl hij in

de tweede plaats door bet inin of mcer geregeld bijvormen

der vergaderingen of anders/.ins van zijne belangstelling voor

de K. N. V. moet hebben blijk gegeven.

Excursie Galoenggoeng. Dc voorzitter brengt in herinnering

hoe de door de Technische Vereeniging „Midden Java" ge-

organiseerde excursie naar den Galoenggoeng, waaraan ook

de leden van het Kon. Inst. v. Ing. en van de K. N. V.

zouden kunnen deelnemen, is uitgcsteld. In verband met het

a s. vertrek van den Heer van Es naar Timor zal deze Heer

helaas niet weer als leider kunnen optreden van cen even-

tueele excursie naar den Galoenggoeng in het voorjaar van

1919 na het ophouden der regens. De vergadering draagt

den secretaris op den Heer van Es te vragen of hij voor

zijn vertrek naar Timor nog gelegenheid zal hebben de be-

loofde lezing over den Galoenggoeng te houden voor een

gecombineerde vergadering van het Kon. Inst. v. Ing. e»

van dc K. X. V.

Mededeeling Dr. C. Braak. Hierna geeft de voorzitter het

woord aan Dr. C. Braak voor zijnc mcdedeeling betreffende

een onderzoek van Ei-summi Hintin<;ton over den invloed

van zonnevlekken op den barometergradient in den Noord-

Atlantischen Oceaan. Huntington publiceerdc dc resultaten

van dit onderzoek in de aflevcringcn van de Monthly Weather



Review van Maart en April j.l. Een lantste vcrvolg op deze

beido art'kols moot nog- in een latere hier thans no^ niet

ontvangen afl. van genoemde Review vo'jren.

Huntington zocht aan de hand van waarnemingen betref-

fende zonnevlekken en van dc weerkaarrjes van den Xoord-

Atlantischen Oceaan naar een verband tnsschen bet voorkonien

van zonnevlekken en den barometergradient,

Hij nam dagen met een grooten barometer-gradient en

zocht de bijbehoorende gegevens bctreffendc zonnevlekken

op terwijl hij ook omgekeerd djgen met een groot aautal

zonnevlekken nam en dan den bijbehoorenden baromcter-

gradient opzocht.

Hij mcent te mogen concludccren, dat de vlekkcn aan den

rand van de zo-i de meeste invlocd hebben, terwijl hij mcent het

verband het best tekunnenconst»teeren doordczon in quadrant-

en te verdeelcn en daarna lut aautal vlekken van het rcchter-

boven plus linker-ondcr quadrant af te trekken van het aantal

vlekken van het linker-boven plus rechtcr-onder quadrant.

Ten slotte mcent hij gevonden te bebhen, dat enkele dagen

na het voorkonien van een groot aantal zonnevlekken de baro-

metergradicnt het grootst is.

Uit de diseussie's naar aanleiding van deze mcdedceling

blijkt dat en spreker en auditorium ecnigszins sceptisch staan

tegenover de wijze van bewerken van het materia*! en de

conclusie's van Hi'STIXGTox.

MededeeHng Dr. W. v. Bemmelen. De voorzitter ncemt

daarna zelt het woord voor een mcdedceling betreffende zijn

beklimming van den Sindoro op 27 October 1918.

Spreker beschrijft den tegenwoordigen toestand van de

door Jcnghuhn ontdekte s])lcet in den kop van den vulkaan.

Daar ecu artiki 1 liaiidelende <»\ < i de re>ulraten van deze be-

klimming van de Sindoro in het
r

J'ijdschrift zal verschijnen, kao

hier ter plaatse gcvoegclijk naar dit artikel verwezen worden.

Een aantal lantaarnplaatjes naar foto"s van dc Sindoro

verduidelijktcn het gesprokenc.



Bestuursvergadering op Maandag 9 December 1918.

Aanuezig. Aamvezig zija de bestuurende leden: \V. van

Bemmeeen, J. Boerema, C. Braak, D. Drost, B. G. Escher,

M. P. L. G. Hansen, L. Houwink, G. L. L. Kemmerling,

H. J. van Lummel, A. L. J. Sunier, T. de Wal. de gewone

leden h. H. Krol, J. J. van Lonkhuyzen, W. F.F. Oppenoorth,

H. van Steiger, Mevr. A. E. M. Stigter de Vos tot Xederveen

Cappee, eu de introduces: F. G. Mannhardt en N. J. M.

Taverne
;

Notnlen. De notulen betreffende do vorige vergadering

van het Bestuur worden voorgelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken

:

1°. Briefkaart van het correspondeerend lid Mr. M. C.

Piepkrs met opgave adresvcrandering en verzoek om

bericht van ontvangst van dcel 4 van zijn Rhopolocera

of Java;

2°. Beriehtkaart van the Smithsonian Institution van het

overlijden van Dr. Richard Rathbun;
3°. Daukbctuiging van den Heer M. E G. Bartels voor

de hem toegezonden dcelcn van het Tijdschrift

;

4°. Antwoord van den Heer D.v. Mullem, inhoudende, dat

hij b-gonnen is aan do sameustelling van zijn manuscript-

5°. Schrijvcn van den Heer A. F. C. A. van Hlvst, met

verzoek hem to willen doen weten. waar hij overdrukken

kau krijgen van de publication van Yorderman in het

Xatuurkundig Tijdschrift.

Nieiuve leden. Voor het lidmaatschap hebben zich op-

gegeven de artsen :

H. YV. Hoesen en

J. NlEUWENHL'IJSK,

wclkc beide heeren tot lid worden bcnoemd.

Besturend lid. Daarop wordt de Heer G. F. J. Beey
benoemd tot besturend lid.



2 .•>:-}

Begrooting. De voorzitt* r leest voor en motivcert een

ontwerp-begrooting voor 1919, welke opgemaakt is in een

vergadering van hot Bestuur in engeren zin gehouden 3

December j.l.

Nadat de Heer van Lummel heeft opgemerkt, dat, in

verband met net in 1919 tc houden Natuurwetenschappelijk

Congres, waarbij de K. N. V. min of meer als gaslvrouw

zal moeten optreden, de post voor onvoorziene uitgav< n wel

wat heel laag is en nadat door enkele andere besturende

leden nog eenige inlichtingen gevraagd zijn, die door den

voorzitter gegeven word.cn, wordt voor 1919 aangenomen

de volgende Begrooting:

A. Tukomsten.

1°. Gouvernements Subsidie / 2000

2°. Contributie's van leden „ 1200

3°. Huishuur „ 4200

4°. Locaalhuur Koninklijk Instit. van Ingenieurs „ 400

5°. Interest „ 150
"~

/ 7950

B Uitgaven.

I. BiUiotlieck.

1°. Aankoop Tijdschriften en Boeken / 2500

2°. Bindwerk „ 500

3°. Brand Assurantie Bibliotheek Buitenzorg „ 75

4°. Aan de Vcreeniging tot Bevordering van het

Biblioth. wezen te betalen administBatiekosten „ 100

./ 3175

II. Tijdschrij/L

5°. Drukkosten / 1000

6°. Duurtetoeslag papier » 70°

7°. Wetenschappelijk ccntraalbureau ,,
125

8°. Verzendingskosten Tijdschrift »
&>



lit Vtrgnd*mngtn.
•9°. Onkostcn I

roordrachtcn

IV. Gcbomven.

10°. Onderboud gebouwen
11". Verlichtinig

12°. Brandassiirantie gebouwen plus bibliotbcck

te Weltev'reden

ia°. Verpondiiig

v.

14°.

Srcretariaai

Schrijflooiacn en Burea ukosten

VI. l>nan'i--l<osten contribut ie's (15)

Vlf. Wetenscha pp^ijke doeleiinden (16)

VIII[. Rente Hypothetic (17)

IX. Onvooniene Uttgaven. (18)

»1 /

Verkteeing Bestuur. Hienia wordt overgegaan tot de ver-

kiezing van bet Bestuur in engeren zin voor 1919. Alle leden

van dit Bestuur stcllcu zich herkiesbaar en worden bij ac-

•clamatie herbenoemd, zoodat het bestuur voor bet jaar 1919

zal bestaan uit de Heeren

Dr. W. van Bemmxum Voorzitter

Dr. H. W. Woudstra Onder-voorzitter

Dr. A. L. J. Sinif.k Secretaris

Bibliothecaris

DC Veei: Penningmeester

Directeur der gebouwen

Eedacteur v/b Tijdsi-brift

Dr. II. J. van

W. H. A. VAN

J. F. VAN Hoi

Dr. J. Boerem

Nota Commis-He voor Vuhanohgie. De Voorzitter deelt nog

mede, dat do Nota met 4 bijlagen van de Commissie voor

Vulcanologie met cen begeleidend scbrijven van bet Bestuur

der K. X. V. aan Zijne Excellence den Gouverneur-Generaal

•van Xed.-Indie toegezonden werd.



Mededeeling Dr. G. L. L. Kemmerling. Hicrna gcoft (le

voorzittcr hot woord aan den Hecr Kbmmhblikg voor zijn

mededeeling betreffendo „De Piek van Yernate". Een kort

verslag van doze mededeeling' zal later in een aanvullingop

deze notulen ncergelegd worden.

Demomtrati" lautaarnplnatjes door Dr. A. L. J. Siinier.

Ten slotte verzoekt do voorzitter den Heer Suniek zijn lan-

taarnplaatjes te vertoonen.

In de eerste plaats wordt vertoond een serio lantaarn-

plaatjes naar photo's van de in de zeevischvijvers te N
T

.

Batavia voorkomende ondergedoken vegetatie, die de muskieten-

larven, welko in die vischvijvers leven, beschermt tegen de

vraatzucht der vole muskieten-larven en poppenetende dieren,

die ook in die vijvers voorkomen.

De tweede serie lantaarnplaatjes, die vertoond wordt is

vervaardigd naar microphoto's van phytoplankton van de

Java-Zee.

Nadat de voorzitter nog gevraagd heeft of een der aan-

wezigen zich misschien wil opgeven voor een mededeeling op

•de volgende bestuursvergadering waarbij hij opmerkt hoe

hij zelf binnenkort gaarne iets over nevelvlekken wil ver-

tellen, wordt de vergadering gesloten.
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INHOUD VAN DEEL LXXIX.

Naainlijst tier Lcden van do Kon. Xat. Vei'ceui<riim

^in Nederl-Indie op 1 Januari 1919
Verslag omtrent den toestand on de wcrkzaamheden

der Kon. Nat. Vereeniging in Ned.-lndie over het
jaar 1918

Koraalriffen on bodembewogingen met een brief van
W. M. Davis door Dr. B. G.^Escher

Baitengewoon grpote kompasstoring aan boord s.s.

„Caladta" der Stoomvaart Mij., Xederland door het
inslaan van den blikseni door S. Mars

Voonvoord tot de Geschriften uitgegeven door de Com-
mrssie voor Vulkanolozie van do Kon. Xat, Vereeniging
in Nederl-Indie .

De Vnlkanologische Bewakingsdienst in Japan door
Dr. G. L. L. Kemmebling

Over nauwkeurigheid bij het logarithmisch rekenen in

't bijzonder in de nautische astronomie door S. Mars.
Het bergkliraaat van Java door Dr. C. Braak . . .

Over grooten regenval op 5 en 6 Februari 1919 in het
stroomgebied van de Tjiliwoeng door Dr. J. Boerema.

Oe Kloet van een geomorfologisch standpuat beschouwd
door Dr. B. G. Escher.

Vulkanische verschijnselen en aardbevingen in den
Oost-Indischen Vivhipel waargenomen gedurendehet
iaar 1918

Over geomorphologie van den Kloet door J. E. A.

Uitkomsten der Aardmagnetische Waarnemingcn to

Batavia en Buitengorg verrichtgedurendehetjaar 1915.

Aardbevingen in en om West-Java door Dr. 8. W.
VlSSER

Oo seculaire verandering der aardmagnetische declinatie,

inclinatie en horizontale intonsiteit in de westelijke

helft van den 0. T. Archipel gedurende het tijdvak

1905— 1916/18 door Dr. W. van Bemmelen . . . !



vin

Over een Simulium-larve uit een bergstroom van den

Goenoeng Pangerango. (With an English summary and

explanation of the figures) door Dr. A. L. J. Siinier. 205.

Uittreksel uit de Notulen der vergaderingen van de

Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederl-

Indie gedurende 1919 221.

Uittreksel uit de Notulen van de vergaderingen van

de afdeeling tot het houden van voordrachten met

debat in 1919 266.



NAAMLIJST DER LEDEN

VAN DE

KONINKLIJKE NATUIMUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDl£

op 1 Januari 1919.

Dagteekening van oprichting: 19 Juli 1850.

Beschermvrouw

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN.

Opbichtebs:

Dr. P. Bleeker, f 1878; Dr. J. H. Croockewit Hz., f 188CT;

Corn8
, de Groot, f 1896; P. J. Maier, f 1878; P. Baron

Melvill van Carnbee, f 1856; Dr. C. L. A. Schwaner, f 1851
;

H. D. A. Smits, f 1853; Dr. C. Swaving, f 1881.

Honobaibe Leden:

W. F. Versteeg, Amsterdam, 18 Mei 1866.

I. van Dijk, 's-Gravenhage, 16 „ 1885.

Dr. A. W. Nieuwenhuis, Leiden, 2 September 1897.



Datum van benoeming.

Dr. W. van Bemmelen, voorzitter, 8 September 1898.

Dr. H. W. Woudstra, ondervoorzitter, 1 Juli 1911.

Dr. A. L. J. Sunier, secretaris,

W. H. A. van Alphen de Veer,

penningmeester, 9 „ 1912.

J. F. van Hoytema, diredeur der

gebouiven, 9 „ 1912.

Dr. J. Boerema, redadeur vjh tijd-

schrift, 8 December 1913

Dr. H. J. van Lummel, bibliothecaris, 8 October 1903

Bestcbende Leden.

J. W. I>k.

2 Dr. J. C. Koningsberger,

3 M. J. Doppenberg,

4 S. R. J. Onnen,

6 F. van der Goot,

6 M. H. Damme,
7 Dr. C. Braak,

8 D. Laverman,

9 F. Weehuizen,

10 E. A. A. Gobee,

11 P. C. Flu,

12 Dr. W. Th. de Vogel,

13 J. Th. Leusden,

14 F. A. Janssen van Raay,

15 A. van Lith,

16 D. Drost,

17 S.

18 M. P. L. G. Hansen,

L. J. Chr. van Es,

Dr. G. L. L. Kemmerling,

13 Augustus 1896.

9 Augustus 1900.

11 December 1902.

11 „ 1902.

9 Augustus 1906.

14 Februari 1907.

14 December 1908.

1910.

10 Juli 1911.

13 November 1911.

1 April 1912.

8 „ 1912.

11 November 1912.

8 December 1913.

13 Juli 1914.

29 „ 1917.

29 Januari 1917.

23 Juli 1917-

23 .. 1917.



21 L. Houwink, 24 September 1917.

22 L. van Vuuren, 24 „ 1917.

23 Dr. B. G. Escher, 15 October 1917.

24 E. de Kat, 29 Januari 1917.

25 J. de Wal, 8 Juli 1918.

26 Dr. J. F. A. Pool,

27 A. J. Dijkstra, 11 November 1918.

28 J. H. G. Schepers 11 „ 1918.

29 Dr. W. M. Docters van Leeuwen, 11 „ 1918.

30 G. F. J. Bley, 9 December 1918.

COBEESPONDEEEENDE LEDEN IN NEDEELAND.

Maximum aantal 30.

1 Dr. H. G. van de Sande Bakhuyzen,

Leiden, 21 December 1872,

2 Dr. C. Ritsema, Leiden, 17 September 1875,

3 Dr. E. van Rijckevorsel, Rotterdam, 20 „ 1880

4 Dr. H. Wefers Bettink, Utrecht, 9 September 1886,

5 Dr. C. A. Pekelharing, Utrecht, 11 Augustus 1887.

6 Dr. Max Weber, Eerbeek, 23 Mei 1889.

7 Dr. A. Wichmann, Utrecht, 23 „

8 Dr. K. Martin, Leiden, 9 Februari 1893,

9 Dr. C. Th. Sluiter, Amsterdam, 12 April 1894,

10 Dr. J. F. van Bemmelen, Gro-

ningen, 12 Maart 1896,

1

1

Dr. G. A. F. Molengraaff, 's-G raven-

hage, 12 „

12 Dr. M. E. F. T. Dubois, Haarlem, 12 „

13 Dr. F. A. F. C. Went, Utrecht, 20 Mei
14 Dr. J. D. van derWaals, Amsterdam, 8 September 1898.

15 Dr. J. P. van der Stok, de Bilt, 9 Januari 1902
16 Dr. R. D. M. Verbeek, 's-Graven-

hage, 9 „ 1902,

17 Dr. J. J. A. Muller, Zeist, 10 December 1903.

18 Dr. P. van Romburgh, Utrecht, 10 „ 1903.



19 Dr. H. Onnen Sr., 's-Gravenhage, 11 Januari 1906.

20 J. J. K. Enthoven, Amsterdam, 8 Februari 1909.

ai Dr. S. Figee, Hilversum, 1 Januari 1910.

22 Mr. H. A. Lorentz, Kaapstad, 5 April 1910.

23 Dr. J. de Haan, Utrecht, 28 Mei 1912.

24 Dr. H. D. Tjeenk Willink, D e v e n t e r, 28 „ 1912.

25 Dr. Ch. M. van Deventer, Amsterdam 8 Februari 1915.

26 Dr. G. Grijns, Utrecht, 24 Septembe 1917.

27 Mr. M. C. Piepers den Haag,

CoRRESPONDEERENDE LEDEN IN HET BUITENLAND

Maximum aantal 30

Datum van ben eming.

1 0. Beccari, Florence, 15 Juni 1872.

2 A. B. Meijer, Berlijn, 18 Mei 1878.

3 Tommaso Salvadori, Turijn, 28 „ 1880.

4 Julius von Hann, Ween en, 11 October 1888.

5 K. F. Goebel, Miinchen, 23 Mei 1889.

6

7

E. Haeckel, Jena,

F. Montessus de Ballore,

11 Januari 1894.

Santiago (Chili) 20 Mei 1897.

8 G. Haberlandt, Graz, 20 „ 1897.

9 J. Wiesner, We en en, 20 „ 1897.

10 W. Kiikenthal, Breslau, 20 „ 1897.

11 K. Semon, Miinchen, 20 „ 1897.

12 Anthonio Berlese, Portici, 10 Augustus 1899.

13 E. Stahl, Jena, 9 Januari 1902.

14 H. Molisch, Weenen, 9 „ 1902.

15 Dr. A. Zimmerman,

Amani (0. Afrika) 8 „ 1904.

16 A. Tobler, Bazel,

Gewone Leden.

15 October 1917.

1 Agerbeek, A. C. H., Mr.-Cornelis. 1

2 Alphen de Veer, W. H. A. van, Weltevreden,
Gang Karet Tanah Abang, 1



Angenent, Dr. J. W., S em a rang. 1912.

Aronstein, C. Luit. t. Zee. Dep. der Marine

Goenoeng Sari, 1918.

5 Bartels, M. E. G„ Pasir Datar, Soekaboemi. 1899.

6 Bemmelen, Dr. W. van, Weltevreden. 1898.

7 Bernard, Dr. Ch. 1918.

8 Bervoets, M. E., Klaten. 1904.

9 Bley, G. F. J. Buitenzorg, Batoetoelis 8 1892.

10 Boerema, Dr. J., Weltevreden. 1913.

11 Boon, M. A. van der, Soerabaia.
12 Boorsma, Dr. S. E., Semarang. 1915.

13 Boorsma, Dr. W. G., Directeur Middelbare Land-

bouwschool Buitenzorg. 1892.

14 Bonman, A. F., Amboina. 1890.

15 Braak, Dr. C, Weltevreden. 1908.

16 Breemen, M. L. van, Gang Chaulan 18

Weltevreden.
17 Bronwer, Prof. Dr. H. A., Den Haag. 1912.

18 Brug, S. L., Waterlooplein C 25 Weltevreden.
19 Bruynkops, J. W. de, Soerabaia. 1915.

C.

20 H. CarpentierAlting Boulevard 34 Nw.Gond an gdi a. 1918.

21 Concordia, Societeit, Weltevreden. 1898.

22 Cramer, Ch. G., Arts Sidoardjo. 1887.

23 Cramer, Ch. G., Weltevreden Kramatpark 6 1916.

1>.

24 Damme, M. H., Weltevreden Entree 6

Nw. Gondangdia. 1900.

25 Deuss Dr. J.J. B. Buitenzorg Proefstation voor

Theecultuur 1919.

26 Diggelen, C. H. P. van, Koffiestraat Salatiga. 1902.

27 Docters van Leeuwen, Dr. W. M., Dir. 's Lands

Plantentuin Buitenzorg. 1909.



28 Doop, J. den, Me dan. 1917.

29 Doppenberg, M. J., Weltevreden Salemba 73 1898.

30 Douglas, E. A., (verlof). 1910.

31 Driessen, Dr. D. P. E., Nijmegen. 1887.

32 Drost, D. Weltevreden Hotel des Indes

Molenvliet W. 1916.

33 Dijck, J. Z. van, Semarang. 1904.

34 Dijkstra, A. J. Weltevreden OudGondangdia20 1918.

B.

35 Eek, J. W. van, Weltevreden Salemba 4 1895.

36 Es, L. J. Chr. van Weltevreden Nieuwe
Laan 2 (Kramat) Mijningenieur. 1918.

37 Escher, Dr. B. G., Weltevreden Konings-
plein W. 18 1916.

38 Eijken, Dr. P. A. A. F, 1893.

F.

39 Faber, Mr. P. F. K., Weltevreden Kebon
Sirih 74 1918.

40 Flu, P. C, Weltevreden Menteng 50 1912.

G.

41 Gelder, Dr. J. K. van, Pangkalpinang, Banka. 1908.

42 Gentis, F. J., Soerabaia.
43 Gerber,J., Weltevreden Pension Bekkering

Rijswijk 1918.

44 Geuns, Dr. J. W. van, Pladjoe. 19H

45 Gieben, H.B.C., Weltevreden Salembaplen 12 1912.

46 Gobee, E.A.A., Weltevreden Laan de Riemer 7 1912,

47 Gorter, Dr. K., Buitenzorg. 1908.

48 Goot, F. v. d., Weltevreden Kebon
Sirih 24 Pav. 1906,

49 Goot, P. v. d., Sal a tig a (met verlof) 1916.

H.

50 Haarman, Dr. J. H. A. Weltevreden
Salemba 39 1918.



51 Hansen, M. P. L. G., Weltevreden Gang
Scott pav. 18 1913.

52 Hamacher, H. J., Tandjong Karang. 1914.

53 Hattum, A. G. van, (verlof). 1910.

54 Heeckeren, Mr. C. W. Baron van, Semarang. 1887.

55 Heer, S. de, Weltevreden. 1915.

56 Heinzelmann, N., Weltevreden Hotel des

Indes Molenvliet W. 1907.

57 Heurn, Jhr. F. C. van Algemeen Rubb. Proefst.

A. V. R. 0. S. Medan.
58 Hoesen, H. W. Julianastraat 20 (Nw. Gondangdia)

Weltevreden. 1918.

59 Holtappel, K. J., Soerabaia. 1910.

60 HoofdadministrateurBiIliton-Mij.,Tandj. Pandan. 1901.

61 Hoogere Burgerschool (Bibl.), Soerabaia. 1885.

62 Houwink, L., WeHevreden Raden Salehlaan 9 1916.

63 Hoven van Genderen, Mej. A. J. v.d., Weltevreden
Djamboelaan 5 1913.

64 Hovig, P., Muntok. 1915.

65 Hoytema, J. F. van, Weltevreden Kramatpark 11 1912.

66 D. Hubbelmg Pension Moller Koningspl. Z. 3. 1918.

67 Hunger, Dr. F. W. T., van Eeghenstraat 52,

Amsterdam. 1901.

I.

68 Hijlkema Dr. B. Tgl. Merawah bij Medan. 1918.

69 Illing, R., Weltevreden Kebon Sirih 29 1910.

70 's Jacob, Mr. H., Weltevreden Hotel des Indes 1903.

71 Jacobson, Edw. Fort de Cock. 1918.

72 Janssen van Raay, F. A., Weltevreden Gang
Scott 18 1913.

73 Janssen, Dr. B. C. P. Weltevreden Gang
Baroe 2 Salembaplein 1917.



74 Jodiumfabriek N. V. „Gedangan"

76 Kade, van der, Me dan. 1913.

77 Kamerling, Dr. Z., Wageningen. 1900.

78 Kanipen, Prof. Dr. P. N. van, Leiden. 1906.

79 Kat, R. de, Weltevreden, Menteng 25 1916.

80 Kelling, M. A. J., Mr. Cornelis Kerkstraat 32 1914.

81 Kemmerling,Dr.G.L.L.,Welt. Gang Boentoe 5 1917.

82 Kiewiet de Jonge, Dr. G. W., Weltevreden,
Kramat 164 1902.

83 Klein, Dr. W. C, Tjepoe. 1914.

84 Knaap, A.J. Weltevreden Laan de Riemer 25 1918.

85 Kock, Dr.A.C.de, Weltevreden Alataslaan 7 1905.

86 Koning, M. C, Weltevreden Kramat 39 1908.

87 Koningsberger, Dr. J. C, Buitenzorg. 1894.

88 Koppelle, D., Weltevreden Laan Wiechert 12 1905.

89 Krol, L. H. Mijningenieur Hoofdbureau Mijnwezen

Molenvliet W. 112 1918.

90 Kuenen, Dr., A., Me dan. 1906.

91 Lamster, J. C. Alataslaan 4 Weltevreden. 1918-

92 Lange, Dr.D. de, Mr. Cornelis Matramanweg 13 1913.

93 Langen, CD.de, Weltevreden Menteng 27 1916.

94 Laverman, D., Weltevreden Gang Halkema 8 1910.

95 Leeuwen, C. A. E. van, Weltevreden Nieuwe

Laan 7 Kramat 1917.

96 Leusden, J. Th., Weltevreden Kebon Sirih 47 1912.

97 Leyder, F. A. L., Semarang. 1905.

98 Lier, R. J. van, Amsterdam. 1910.

99 Lignac,G.O.E. Boulevard 38 Nw. Gond angdia 1918.

100 Lith, A. van, Weltevreden Sluisbrug D 7 1913.

101 Lonkhuysen, J. J. van Insp. B. G. D. West-Java

Boulevard 32 1918.



102 Loth, J. E. Mijningenieur Hoofdbureau Mijnwezen

Molenvliet W. 112 1911

103 Lummel, Dr. H.J. van, Weltevreden Konings-

plein Z 11 1903.

M.

104 Maas,J.W., Weltevreden Koningsplein 0.15 1917

105 Marie V.J. van Weltevreden Laan Wiechert 3 1918

106 Mars, S., Weltevreden Gang Boentoe 4 1915.

107 Meulemans, P. H., Se in a rang. 1903.

108 Meijier, J. E. de, Padang.
109 Mutzel, H., Weltevreden Kramat 7 1915.

110 N. I. Levensverz. en Lijfrente Mij. Weltevreden
Noordwijk 34 1918

111 Neeb, Dr. C. J., Palembang. 1901,

112 Nieuwenhuijse J. Weltevreden Oude Tama-

rindelaan 57 C 1918,

113 Noordhoek Hegt, F. J. Weltevreden
Kramatlaan 19 1918,

114 Onnen, M. F., Soerabaia. 1915.

115 Onnen, S. R. J., Weltevreden Koningsplein

N binnen 6a 1899

116 Oppenoorth, W. F. F. Weltevreden Gang
Trivelli 51 1918

117 Ottolander, T., Banjoewangi, (Taman Sari). 1882

118 Ouwens, P. A., Buitenzorg. 1897

119 Oye, Dr. P. G. H. van, Tasikmalaja. 1915

120 Philippi, R, Tandj. Karang Lampongsche Distr. 1918,

121 Pool, Dr. J. F. A., Weltevreden Willems-
laan C 27 1912.

122 Proefstation Java-Suikerindustrie, Pasoeroean. 1914
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123 Polderman, L. C. F., Weltevreden Chef Ka-

daster Kr am at 47 1917.

124 Price, W., Weltevreden Koningsplein
Z 11 O.lijk pav. 1917.

125 Raven, D., Soerabaia. 1911.

126 Renardel de la Valette, G. C. H., Malang. 1893.

127 Reigersberg Versluys, Jhr. J. C, Bandoeng. 1917.

128 Ribbers, J. C, Soerabaia. 1877.

129 Roosegaarde Bisschop, P. J., Amsterdam. 1900.

130 Rozenraad, M. C. P., s.f. G ending bij Probo-
linggo. 1907.

131 Rutten, Dr. L., Soerabaia. 1910.

132 Rijn, L. A. van, Toeloeng Agoeng. 1901.

133 Rijn van Alkemade, J. van, Semarang. 1903.

134 Sandberg, Dr. Jhr. C. G. S., Nederland. 1910.

135 Sauter, L. P. J. M., Semarang. 1912,

136 Schepers, J. H. G., Weltevreden Entree

Gondangdia 1916

137 Schmidt, Dr. W., Semarang. 1905

138 Schoppe, Dr. Max, Soerabaia. 1903

139 Schouten, Dr. A. R., Weltevreden Java Hotel

Rijswijk 6 1909,

140 Schroder, E. E. W. G., Nieu w-Guinea. 1904,

141 Simon Thomas, A. E., Padang. I 909

142 Smith, Dr. J. J., Buitenzorg. 1898.

143 Smitt, A., Weltevreden Villalaan 17 1917.

144 Smits, D. de Visser, Semarang. I 9 ! 2 -

145 Spenneman, A. W., Soekaboemi. l 9i2

146 Steevensz, J. M., Ing. Waterstaat Oud Gon-
dangdia 28 1918



147 Stigter — de Vos tot Nederveen Cappel, Mevr.

A. E. M. Tjikini 8 1918.

148 von Steiger, H., Mijuing. Hoofdbureau Mijnwezen

Molenvliet W. 112 1918.

149 Sunier, Dr. A. L. J., Weltevreden Kebon
Sirih 25 1912.

150 Tas, L. P. L., van der Weltevr. Rijswijk 8 Pav. 1918.

151 A. Tissot van Patot Hotel Astor Goenoeng
Sari 42 1918.

152 Ultee, Dr. A. J., Dj ember. 1908.

153 Umbgrove, C. J., Soerabaia. 1908.

V.

154 Valk, Mej. W. J. J., Kebon Sirih 53 1918.

155 Valk, M. C, Soerabaia. 1911.

156 Vaynes van Brakell Buys, W. F., Soerabaia. 1910.

157 Velde, Dr. E. van de, Bandaneira. 1912.

158 Veldhuis, H. \V. J., Soerabaia. 1909.

159 Vleeming, R.G., Weltevreden Salembalaan 10 1917.

160 Vlielander Hein, B.M. Fayan Gang Trivelli 31

Weltevreden 1918.

161 Vleuten, Mevr. A. Krieger — van, Den Helder. 1915.

162 Vogel, Dr.W.Th. de, Weltevreden Kramat 57 1912.

163 Vogelpoel, Th. G. van, Weltevreden Kebon
Sirih 76 1910.

164 Voogt, J. G. H. de, Weltevreden Tamarinda-

laan 7 Nw. Gondaigdia 1906.

165 Vorstenlandsche Landbouw Vereeniging,

Djokjakarta. 1887.

166 Vuuren, L. van, Weltevreden Villalaan 4 1917.



167 Waart, A. de, Weltevreden Hotel der Neder-

landen Rijswijk 24 1916,

168 Wal, J. de, Weltevreden Java Hotel Rijswijk 6 1917,

169 Weehuizen, F. L. C. Weltevreden Salemba-
laan 8 1906.

170 Welsum, J. W. van, Weltevreden Vioslaan 1917

171 Wilkens, Dr. J. A., Weltevreden Menteng 48 1912

172 Witkamp, H., Pankalan Brandan 1909

173 Woensdregt, M. M. G., Weltevreden 1914

174 Woudstra, Dr. H. W., Weltevreden Pension

Moller Koningsplein Z 3 1912.

175 Wiirth, Dr. Th. Z., Malang 1909

176 Ziegler, K. G. J., Weltevreden



VERSLAG

DEN TOESTAND EN DE WERKZAAMHEDEN

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDIE

het jaar 1918.

Toen ik mij neerzette ora mij te kwijten van den plicht,

die onze statuten den voorzitter opleggen — het opmaken van

een jaarverslag— zocht ik uaar een aanhef en daar mij een

passend begin niet wilde invallen, sloeg ik oude jaarverslagen

mijner voorgangers op. Instede echter een snood plagiaat

te plegen, bleef ik uren lang lezen in de oudere en nieuwere

verslagen en notulen.

.
De jaarverslagen zijn een afspiegeling van de positie der

Vereeniging in de verschillende tijdperken van haar bestaan.

Zoo werden vroeger uitvoerige berichten gegeven omtrent

het natuuronderzoek in onze kolonien, dat zoo vaak met

onze Vereeniging in nauw contact was.

Later neenit dat af en krimpen de jaarverslagen in.
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De lengte is in de laatste jaren niet toegenomen, maar

gelukkig is de inhoud meer en meer gaan getuigen van een

opgewekt, inwendig wetenschappelijk leven en van een

toenemende uitwendige actie.

En zoo is net voor mij dan niet noodig geweest om

plagiaat te plegen, integendeel moest ik mijn pen in bedwang

houden, om niet tal van historische bizonderheden op te

halen, die echter in dit jaarverslag niet op de rechte plaats

zouden zijn. ')

Personalia. Enkel een paar dier bizonderheden wil ik

vermelden, daar zij zich onverbreekbaar vastknoopen aan

een tweetal verliezen, die onze Vereeniging leed.

In den aanvang van de maand Mei van het afgeloopen

jaar overleed op den hoogen leeftijd van 90 jaren ons

honorair lid en oud-voorzitter H. L. Janssen van Kaay.

Gedurende vele jaren heeft hij indertijd krachtig de belangen

der Vereeniging voorgestaan en, zooals in het jaarverslag

over 18S9 zijn opvolger — van der Stok— getuigde, haar

door jaren van malaise heen geholpen.

Als honorair-lid maakte hij zich voor haar verdienstelijk,

door het opmaken van decennium-registers op het Natuur-

kundig Tijdschrift.

Onder onze correspondeerende leden in Nederland behoefden

wij gelukkig geen verliezen door sterfgeval te betreuren,

maar van de coryphaen der wetenschap, die in het Buiten-

land onze correspondeerende leden zijn, ontviel ons Ernst

Haeckel.

In December 1900 hield Haeckel in dit gebouw voor een

groote schaar van toehoorders een booiende voordracht,

opgelnisterd door prachtige afbeeldingen, over de „Kunst-

formen in der Natur".

'). Men leze in Dl. 60: De Koninklijke Natuurk. Ver. in N. k

gedurende haar 50-jarig bestaan. Rede uitgesproken bij de feestelijke

herdenking van dit feit, door Dr. J. George van DEVENTER.
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Misschien heeft de dood nog meerderen uit de lijst dier

correspondeerende leden weggehaald, maar bekend is het

ons niet. In een zijner jaarverslagen bericht van dee Stok,

dat de naara werd afgevoerd van een hunner, die nog 25

jaar lang na zijn overlijden tusschen die der levenden was

gebleven

!

Het Bestuur in engeren zin onderging een verandering,

die tot een uitbreiding leidde.

De secretaris-bibliothecaris, Dr. H. J. van Lummel, werd
door den toenenienden omvang zijner bemoeienis als

bibliothecaris, gevoegd bij de omvangrijke taak, die hij zich

door de Bibliotheek-Vereeniging had geschapen, alsmedo

door het aannemen van het secretariaat der nieuwe congres-

vereeniging, genoopt om zijne functie als secretaris neer te

leggen. Hij bleek echter bereid als bibliothecaris aan te blijven.

Op de Bestuursvergadering van 5 Augustus bracht ik den

scheideuden secretaris dank voor de toewijding tot onze

Vereeniging en het initiatief tot gewichtige dingen, dat hij

zoo vaak had genomen. In de volgende bestuursvergadering,

den 7 den September gehouden, werd Dr. A. L. J. SuNiERtot
zijn opvolger benoemd.

In de December-vergaderiag werden de fuuctionarissen

van het Bestuur herkozen.

Van de Besturende Leden verlormi wij door overlqden

Dr. J. J. M. DoRMAAit,directeurvandeHoogereBurgerschool
en door vertrek naar Nederlaud, Dr. A. H. Nijland, directeur

van het Instituut Pasteur alsmede B. L. van Alba da. diri-

geerend officier van gezondheid der Koninklijke Marine.

Mochten wij den overledeoe slechts in den aanvang van zijn

verblijf te Batavia enkele malen op onze bijeenkomsten zien,

de vertrokken Bestuursleden zagen en hoorden wij menigmaal.

Door vertrek naar andere plaatsen in den Archipel verlieten

ons Ir. P. Hovig, Ir. J. E. de Meyier en Dr. P. G. H. van Oye,*

die respectievelijk naar Banka, Padang en Tasikmalaja ver-

trokken. Wij hopen hen over korter of langer tijd weer in

ons midden terug te zien.
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Dr. G. L. L. Kemmerling keerde terug uit Nieuw-Guinea.

Onze vroegere bestuursleden Ir. A. Dijkstea en Dr. A. L.

J. Suniek werden weer in ons Bestuur opgenomen, en nieuw

benoemd werden de

H. H. J. de Wal, Kolonel der Marine,

Ir. L. J. Chr. van Es, Mijningenieur,

Dr. W. M. Docters van Leeuwen, Directeur van

's Lands Plantentuin,

Ir. J. H. G. Schepees, Chef der triangulatie-brigade,

J. Blet, Oud-planter.

Het ledental ondervond verblijdende toeneming met een

28-tal personen, die ter vergadering tot lid werden benoemd;

hoe groot echter het aantal is, dat als lid afgeschreven moet

worden, kan ik U helaas niet opgeven. Van een zevental

weten wij het zeker, maar ongetwijfeld, zullen nog eenige

meerdere leden, die uit Indie vertrokken zijn, hun lidmaat-

schap als geeindigd beschouwen zonder ons daarvan kennis

te hebben gegeven.

Het juist bijhouden der ledenlijst is daardoor bijkans onmo-

gelijk. Veel moeite in die richting is weer in de laatste

maanden door secretaris en penningmeester gedaan en nog

meer zal verricht worden.

Vermoedelijk zal het blijken, dat het effectieve aantal iets

meer dan 150 bedraagt.

Statutenwijziging. Naar aanleidiug van den oproep van

chemici, einde 1917 gedaan, tot stichtirg van een chemische

vereeniging wendde zich Dr. E. C. J. Mohr van Buitenzorg

tot ons met de vraag of het niet mogelijk zou zijn aausluiting

met onze Vereeniging te verkrijgen en of het te dien opzichte

niet gewenscht ware, dat onze Vereeniging zich reorganiseerde,

teneinde een centrale vereeniging te verkrijgen, die ook in

staat zou zijn congressen te houden. Ook de Geologische

Club had zich al vroeger geneigd getoond, om zich njiuw bij

onze Vereeniging aan te sluiten.

Ter bespreking der verschillende wegen, die tot dit doel
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zoadea kunnen leiden, vond op 7 Januari een confercntie

plaats, waaraan, naast oris Dagelijksch Bestuur, deel namen

de H.H. Hovig, van Alphex de Veer, de Kruyff eu Brzesowskt

en waarop tot de conclusie werd gekomen, dat net wenschelijk

ten eerste, dat een afzonderlijke congresvereeniging zon

gesticht wordcn en

ten tweede, dat de Kouinklijke Natuurkundige Vereeniging

zich zoodanig zou reorganiseeren, dat zij een samenstel zou

kunnen worden van afdeelingen.

Nadere uitwerking dier deukbeelden werd opgedragen aan

ons Dagelijksch Bestuur en de H.H de Kruyff en Hovig.

Op een tweede conference op den 1 l
den Januari van ons

Dagelijksch Bestuur met beide Heeren kwara men tot de

overtuiging, dat het enkcl mogelijk zou zijn de statuten der

Kou. Natuurkundige Vereeniging dusdanig te wijzigen, dat

ook zelfstaudige vereenigingen als afdeelingen met ver-

tegenwoordisring en verschillende rechten zouden kunnen

toetreden.

Te dien einde werd op de Bestuursvergadering van 28

Januari een reorganisatie-commissie ingesteld, waarin naast

het Dagelijksch Bestuur zitting namen de Bestuursleden

Boerema, Drost, de Kat, vax Lith en van' Vuursm en die

met prijzenswaardigen ijver gewijzigde statuten opmaakte.

Op de volgende Bestuursvergadering van 18 Februarikon

een concept van gewijzi^li' siatutcu aangenomen worden en

op don 15den April Averd een Algemeene Vergadering ter

vastst oiling uitgeschreven.

De opkomst der gewone leden op deze Algemeene Ver-

gadering was minimaal, slechts een enkele verscheen.

Met eenige kleine wijzigingen werden de nieuwe statuten

aangenomen.

Ben tweede Algemeene Vergadering was noodig om de*

notnlen ilc/.Qr eerste good te kenren. Daar echter ondcr-

tussehen de geprojecteenli' Chemische Vereeniging geen

levensvatbaarheid bleek te hebben en ook de Geologen-club
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kwijnde, was de aanleiding tot spoed niet meer aanwezig en

is met de arresteering dier notulen gewacht tot deze verga-

dering van heden avond.

Wanueer echter in de toekomst opnieuw bij de beoefenaars

van eenigen tak van natuurwetenschap de wensch opkomt,

om zich tot een bizondere vereeniging te verbinden, dan zal

de weg gereed zijn, waarlangs wij hopen een dergelijke

vereeniging bij ons zich te doen aansluiten.

Bestuursvergaderingen. Uitgenomen in de vacantie-

maand Mei, vergaderde het Bestuur maandelijks. De opkoinst

der Bestuursleden was bevredigend. Ten einde het bezoek

van gewone leden te bevorderen, wordt sedert eenige maanden

aan alle hier terstede woonachtige leden een convocatie toe

gezonden, welke maatregel een gunstige uitwerking heeft.

Het was onvermijdelijk, dat op de vergadering breedvoerige

discussies over bestuursaangelegenheden plaats grepen, vooral

in de eerste helft van het jaar.

Mijn streven, om vooral het wetenschappelijke karakter in

eere te houden, kon ik bevorderen door de wetensehappelflke

medecleelingen te doen voorgaan. Een zeventiental werden

door tien Bestuursleden gehouden.

Bij het lezen in de notulen van vroegere jarcn viel het

mij op, hoe toen ter tijde de bestuursvergaderingen bijna

geheel werden gevuld met de behandeling van brieven door

verschillende natuuronderzoekers, bestuursambteiiart n en

anderen aan de Vereeniging gericht en de wetenschappelijke

mededeelingen der Bestuursleden zeldzamer waren. Onge-

twijfeld zal de behandeling dier brieven aanleiding tot inter-

ressante besprekingen hebben gegeven, maar of de toenmalige

bestuursvergaderingen hooger gestaan hebben dan thans,

betwijfel ik.

Het Bestuur in engeren zin, d.w.z. de fuuctionarissen van

het Bestuur, vergaderde twee maal. Op den 8sten October

bij gelegenheid van den overgang van het secretariaat om
den algemeenen toestand der Vereeniging te bespreken en
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op den 3den December om de concept-begrooting op te maken.

In de December vergadering van het Bestuur werd deze

laatste aangenomen en werden de function arissen bij accla-

matie herkozen.

Bibliotheek. Omtrent toestand en beheer onzer bibliotheek

zal de bibliothecaris een afzonderlijk verslag uitbrengen;

evenzoo over den voortgang van het werk voor den Alge-

meenen Catalogus.

Algemeene Catalogus. Hierbij wil ik echter opmerken.

dat de aanbieding van het door ons opgesteld request aan

Zijne Excellentie den Gouverneur-Gencraal, om die taak en

het nog niet verwerkte gedeelte der in 1911 verleende sub-

sidie, over te mogen dragen aan de Yereeniging ter Bevor-

deriug van het Bibliotheekwezen in N.I. door deze Vereeniging

om verschillende redenen uitgesteld is en dat eerst kortelings

een nieuw opgesteld gezamenlijk request van beide Veree-

nigingen is verzonden.

Aan den feitelijken gang van zaken heeft dit uitstel echter

geen verandering gegeven; deze is in de zelfde wijze

voortgezet.

Tijdschrift. In het verslagjaar is verschenen de derde

en laatste aflevering van deel 74 van het Natuurkundig

Tijdschrift, waarin, benevens de jaarlijksche lijst der aard-

bevingen en aardmairnt'ti>che elementen, alsmede de notulen,

een negental kortere of langere verhandelingen zijn opgeuomen.

Voorts verscheen de eerste aflevering van het volgende

deel 75, dat, behalve jaarverslag en naamlijsten, drie ver-

handelingen bevat.

In het vorig jaarverslag kon ik reeds vermelden, dat men

zwangor ging van plannen betreffende een reorganisatie van

ons tijdschrift. Het voornemen bestond, die tegelijk met de

algemeene reorganisatie der Vereeniging te overwegen en

daarom werd op de tweede der beide vergaderingen, die de
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commissie voor de reorganisatie van het tijdschrift benoemd,

waarvan met den redacteur zitting namon de bestuursleden

van Lummel, de Kat en van Vuuren. Op de Bestuursver-

gadering van 18 Februari gaf die commissie, bij nionde van

haar lid, den Heer van Vuuren, mededeeling van haar

voorloopige plannen, die in hoofdzaak zich concentreerden

in een rondschrijven, waarin voorgesteld werd een samen-

smelting van ons tijdschrift met technische tijdschriften. Uit

een geanimeerde discussie bleek ter vergadering, dat een

deel der bestuursleden geenszins die richting opwilde.

Toch werd besloten dat de commissie in het algemeen

den ingeslagen weg zou vervolgen.

Op de Bestunrsvergadering van 4 Maart, waar de com-

missie opnieuw haar plannen ontvouwde, kwam het tot een

stemming over het voor of tegen van samenwerking.

Die stemming, welke met een votum tegen samensmelting

sloot, is een bron van misverstand geweest; zij had moeten

gaan over de vraag: samenwerking of samensmeltiiig.

De commissie kreeg ter vergadering op haar verzoek

dechargeering; een nieuwe commissie werd benoemd. Hierin

namen zitting, naast redacteur en voorzitter, de H. H. Drost,

Escher en van Lith. Zij maakten een nieuw voorstel tot

samenwerking op. Hiertegen protesteerden de leden der

eerste commissie de Kat, van Lummel en van Vuuren op

grond, dat samenwerking door het besluit van het Bestuur

was verworpen.

Hierdoor manifesteerde het misverstand zich en de afge-

treden commissie-leden werden aangezocht weer zitting te

nemen. Zij voldeden hieraan en tegelijk traden de voorzitter

en de Heer van Lith uit de commissie om haar niet onnoodig

groot te doen zijn. Later volgden de H. H. Drost en

Escher hun voorbeeld.

De hernieuwde commissie werd in haar taak opgehouden

en tot nu toe heeft zij haar nieuwe voorstellen nog niet



21

De toekomst van ons tijdschrift heeft ondertusschen een

nieuw aspect gekregen door de plannen der vuleanologische

comuiissie die het uiet onraogelijk maken, dat in de toekomst

ons tijdschrift van dien kant steun en inhoud zal ontvangen.

Populaire voordrachten. Een drietal openbare voor-

drachten werden in ons gebouw gehouden. De eerste op den

7 den Mei betrof het Pauama-Kanaal en werd opgcluisterd door

de vertooning van een rolprent; spreker was de ingenieur

Tellegen. Zij was evenzoo voor onze leden en die der

Ingenieurs-Vereeniging.

De volgeude werd voor de gezamentlijke leden van de

Mijnbouwkundige Vakafdeeling van hot Koniuklijk Instituut

van Ingenieurs en onze Vereeniging op 11 Juni, door den

iiiijningenicur H. Tromp, over het Lematang-Kolenveld ge-

houden en de laatste, op den 18den October, door den hoofd-

ingenieur D. Drost over de voor Batavia geprojecteerde hoog-

druk-waterleiding voor onze leden en die van de afdeeling N.I.

van bovengenoemd Instituut en den hygienischen kriDg.

Voor beide voordrachten waren talrijke uitnoodigingen

aan vcrsehillende autoriteiten gericht en de sprekers mochten

zich in de opkomst vau een talrijk auditorium verheugen.

Afdeeling tot het houden van voordrachten met debat.

Het aantal malen, dat op deze afdeeling een spreekbeurt

werd vervuld, vertoonde tegenover het vorige jaar gelukkig

weer een toeneming. De opkomst der afdeelings-leden was

bevredigend, dat der andere leden onzer Vereeniging stijgend.

Hun wordt toegang verleend, als de spreker hiertegen geen

bozwaar heeft; voor de laatst gehouden bijeenkomst is zelfs

aan alle leden hier ter stede een oproep toegezonden en dit

zal in den vervolge ook plaats grijpen.

Het eerste deel der voordracht van den Heer Escher, die

over twee avonden verdeeld moest worden, werd op veel-

vuldig verzoek herhaald, waarbij ook de leden der ingenieurs-

vereenigiug en der geologische club werden uitgenoodigd.
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Hier moge een overzicht van sprekers en onderwerpen

volgen.

13 Februari. Dr. B. G. D. Escher — De opbouw der

Alpen. Eerste gedeelte.

18 Maart. idem. (Herhaling).

21 Maart. idem. Tweede gedeelte.

24 Juni. Db. H. J. van Lummel )

en L. 7ak Vuubeh
j

29 Juli. Dr. A. L. J. Suniek — De Biologie der Bata-

viasche vischvijvers.

23 September. Dr. C. Braak— Cyclonen in Nederlandsch-

28 October. Ir. D. Drost — Eenige bizonderheden uit de

geschiedenis der waterver-

versching en rioleeriDg van

Amsterdam.

25 November. Dr. A. R. Schouten — Kan de afstand

tusschen de (hoogere)

sporenplanten en de

zaadplanten worden

overbrugd?

30 December. F. Weehuizen — Javaansche geneesmid-

delplanten en hunne voor-

geschiedenis.

Secretariaat. De nieuw opgetreden secretaris trof met

den secretaris derBibliotheek-Vereenigingeen regelingomtrent

dagelijksche afdoening van zaken, arbeidsverdeeling der be-

dienden en opberging van het archief.

Qebouwen. De groote herstellingen aan hethoofdgebouw

zijn in het afgeloopen jaar ten einde gebracht. In hoofd-

zaak bestonden zij in een dakvernieuwing van het voor-

gedeelte. Het is bovendien noodig gebleken aan de paviljoens

verschillende herstellingen en verbeteringen uit te voeren.

Hierdoor is de oorspronkelijke raming ad / 10.000 met een

bedrag van ruim / 1500 overschreden geworden.
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Op de Bestuursvergadering werd onzen Directeur der

Gebouwen, den Heer van Hoytema, voor zijn bemoei'i'ngen

openlijk dank gebracht.

Op voorstel van den nieuw opgetreden secretaris is een

inventaris opgemaakt van het in ons gebouw aanwezige en

ons toebehoorend meubilair.

Financien. De besehikbare geldmiddelen maken het

onnoodig een nieuw hypotheek aan te gaan wegens de over-

schrijding der geraamde herstellingskosten.

In het algemeen mag gezegd worden, dat de finantieele

toestand een passend evenwicht tusschen uitgaven en in-

korasten aantoont. Dit houdt echter in, dat, zou de Vereeniging

haar vleugels verder willen uitslaan dan thans, zij eerst voor

nieuwe bronnen van geldelijke bijdragen zou inoeten zorgen.

Op voorstel van den Penningmcester, den Heer van Alphen
de Veer, werd hij gemachtigd om in overleg te treden met

een accountant, den Heer Ch. H. H. Gerritsen Plaggeht,

betreffcnde de invoering van een commercieele boekhouding,

hetgeen hem, met het oog op de waardevolle bezittingen en

groote verplichtingen van onze Vereeniging, hoogst gewenscht

voorkwam.

De nieuwe indenting van boeken en balans zal weldra

gereed komen.

Natuurwetenschappelijk congres. De denkbeelden om
te geraken tot een natuurwetenschappelijk centraallichaam,

die geboren werden op de vergaderingen van de debating-

afdeeling, gehouden op 8 en 12 October 1917, zijn ook, als

boven reeds is medegedeeld, ter sprake gekomen op de

conferenties en commissie-vergaderingen omtrent reorganisatie

onzer Vereeniging. Het denkbeeld, dat onze Vereeniging

zich tot dat centrale lichaam zou trachten te verheffen, werd

verworpen, daarentegen werd besloten, dat wij een oproep

zouden doen om te komen tot een congresvereeniging, waar-

uit dat centrale lichaam zou kunnen ontstaan.
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Inderdaad werd den 6den April die oproep gedaan tot een

groot aantal lichamen, die alio meer of minder met de

beoefeniug der natuurwetenschap in betrekking staan. Xa

ontvangst van een hoog percentage van instemming getnigende

antwoorden, werd op den 22 sten Juni een vergadering met

afgevaardigden dier lichamen gehouden.

Op die vergadering werd tot stichting van een congres-

vereeniging besloten en een bestuur voor die vereeniging

gekozen, waarin onze Vereeniging ruim vertegenwoordigd is.

De verdere vergaderingen van het congresbestuur vonden

in ons gebouw plaats; besloten werd het congrcs in de

maand September van dit jaar, 1919, bij een te roepen.

Tot zoover heeft dns het in onze Vereeniging geboren

plan een voorspoedigen groei gehad en de verdere vooruit-

zichten mogen gunstig genoemd worden.

Vulcanologische commissie. Op de vergadering van

8 Juli wendde zich ons bestuurslid, de mijningenieur Hovig,

schriftelijk tot ons Bestuur met verzoek het daarheen te

leiden, dat een afdeeling gesticht zou worden ter bizondere

behartiging der vulcanologie in Nederlandsch-Indie.

De aanleiding hiertoe was het adres, dat genoemd bestuurslid

voor den chef van het Mijnwezen had uitgebracht, ter

beantwoording van een vraag van den Minister van Kolonien

aan den Gouverneur-Generaal, omtrent de mogelijkheid van

een krachtiger behartiging der* vulcanologische vraagstukkeii

hier te lande. Hierop was door den Heer Wing Easton in

een te 's Gravenhage gehouden voordracht de aandacht

gevestigd.

In de volgende bestuursvergadering op 5 Augustus, ontwik-

kelde Dr. Escher een werkplan voor een dergelijke afdeeling

en na ampele discussie werd besloten tot de vorming van

een vulcanologische commissie. Hierin hebben thans zitting

genomen, de bestuursleden van Lith als voorzitter, Escher

als secretaris en van Bemmelen, van Lummel, Houwink,

van Vuuken, Boerema, Kemmerling en van Es als leden.



Ten einde de zoo dringend noodige samenwerking met de

gouvernements takken van dienst, die met de mlcanologie

bemoeienis hebben, te bevorderen, vatte men het voornemen

op aan de Regeering te vragen, dat zij aan de Hoofdcn

van het Mijnwezen en den Topographischen Dienst, zoomede

aan den Directeur van het Observatorium, zou vorzoeken

qualitate qua in die commissie zitting te nemen.

Een desbetreffend request is inderdaad in de maand
December aan den Gouverneur-Generaal gericht.

Thaus reeds bestaat een verblijdende samenwerking, daar

het commissie-lid, Dr. Kemmerling, door den chef van het

Mijnu iv.t'ii voor het onderzoek van vulkanen in het bizonder

aangewezen is, terwijl de commissieleden van Lith, Boerema
en verslaggever het contact met den Topographischen Dienst

en het Observatorium onderhouden.

Idjen-onderzoek. De topographische opneming van het

Idjenhoogland is gereed gekomen. In 1917 en ook in

1918 werd het opnemingswerk door het Hoofd van den

Topographischen Dienst, Kolonel C. C. Musch geinspecteerd.

In October inspecteerde het onderhoofd van dien Dienst,

het lid der Idjeu-commissie Overste van Lith, het werk.

Hij was daarbij vergezeld van den geoloog Di;. Keumkkijxc.

teneinde na te gaau of de bergvormen, die uit een geolo-isch

oogpunt merkwaardig waren, door den opnemer op juiste en

voldoeude wijze in kaart waren gebracht.

De botanicus Dr. S. H. Koorders heeft nog geen

uitvoering aan zijn voornemen kunnen geven om, rer

aanvulling zijner onderzoekiugen, het Hoogland opnieuw te

bezoeken.

Dr. Boerema en verslaggever konden hun onderzoek van

het Kawah-meer niet beeindigen, daar in de eerste helft

van het verslagjaar de, voor een vaart op het meer, hoogst

gevaarlijke activiteit van den vulkaau aanhield en in de

tweede helft zij door andere verplichtingen verliimi.nl



De uitgave van den monographien-bundel is door de Firma

Kolff en Co. hier ter stede op zich genomen en als eerste

verhandeling is die van ons bestuurslid De. Bbaak over het

klimaat van den Idjen, ter hand genomen. Deze eerste

uitgave is nagenoeg gereed en zal weldra verschijnen.

De reproductie der talrijke afbeeldingen en kaarten, die

de geologische beschrijving van den Heer Kemmerlinq

zullen vergezellen, nadert op de Topographische Indenting

haar voltooi'ing.

Nieuwe geldelijke bijdragen mocht de Idjen-commissie niet

outvangen, integendeel moest zij een toegezegde som van

belangrijke grootte door de ongunstige tijdsomstandiglieden

derven.

Dit jaarverslag zal U den indruk hebben gegeven, dat

het afgeloopen jaar een druk jaar is geweest; niet minder

dan 59 . vergaderingen en conferenties moest ik bijwonen.

Dat ditmaal dan mijn jaarverslag langer is geworden dan die

in vorige jaren, als noodzakelijk gevolg van de toenemende

activiteit onzer Vereeniging, zoowel in- als uitwendig, mag

een verblijdend teeken genoemd worden.

Met den wensch, dat deze activiteit steeds moge toenemen,

wil ik de historie van het jaar 1918 beeindigen.

van BBMMBLEN.



koraalriffen en bodembewegingen

MET EEX BRIEF

W. M. DAVIS.

Dr. B. G. ESCHER:

De theorie van Darwin ter verklaring van de vorming
der koraalriffen omvat het ontstaan der drie groote groepen:

franjeriffen, barriere riffen en atollen. Hij meende dan pas

genoegen te kunnen nemen met een dergelijke theorie indien

zij het ontstaan dezer drie groepen kon verklaren en kwara
zoodoende, gelijk algemeen bekend is, tot de meening, dat

diihug rem den zeebodem op de eenvoudigste wijze de waar-

genomen verschijnselen kon verklaren. Die daling geschiedde

niet continu, maar werd nu en dan onderbroken door perioden

van stilstand.

Dat zijn greep een gelukkige is geweest, bewijst de groote

schaar van volgelingen die zijn theorie aanvaarden; vooral

J. D. Dana heeft deze nader uitgewerkt en bevestigd.

Konden zich talrijke wetenschappelijk ontwikkelde mannen
met Darwin's verklaring aan den opbouw van dikkc rifkalken

vereenigen, een punt in zijn betoog prikkelde telkens tot

hernieuwde beschouwing van het vraagstuk: de daling van

den zeebodem over zeer groote uitgestrektheden was en

bleef om geologische redenen moeilijk aanneenibaar.

Murray verwierp Darwin's theorie en meende, dat de

talrijke onderzeesche vulkanen, voor zoover zij nog niet een

voldoende hoogte bereikt haddeu om het leven van rifbouwende

organismen mogelijk te maken, langzamerhand door afstervend



benthos en er op neervallende resten van pelagische orga-

nismen opgehoogd werden, totdat ook zij het niveau bereikt

hadden waarop rifbouwers kunnen leven. Deze theorie is

door Gardiner nader uitgewerkt (lit. 1). Hij bctoogde, dat

niet koraleu, maar kalkwieren, behoorende tot bet geslacht

Litbotbamnium de boofdbouwers van een atol zijn. Zij

kunnen op 120 M. trader den waterspiegel goed gedijen en

kunnen dus van deze diepte af, ouder overigens gunstige

omstaiuli-lieden. con rif bouwen. Van CA meter onder den

waterspiegel af neraen dan ook rifbouwende koralen aan

de vorming van het rif deel ; niet rifbouwende koralen leven

ten deele in veel dieper water.

In een zeer belangwekkende studie hceft Gerland (lit. 2)

verklaard, dat noch de theorie van Darwin, noch die van

Murray hem kon bevredigen Hij wees daarbij op werkelijk

bewezen dalingen o.a. door boringen op Oahu bij Houoloeloe,

waar tot 458 M. diepte koraalkalk aangetooncl werd.

Later werdea boringen verricht op Funafuti waar eveneens

koraalkalk afzettingeu van honderden meters aangetoond

werden, wat, gezien het levensrayon in verticalen zin der

rifbouwende koralogeene organismen, zonder bodembewegingeD

niet verklaarbaar is.

Gerland verklaarde het ontstaan der atollen niet door

bewegingen van den geheelcn Occaanbodem „en bloc", maar door

niveauveranderingen van de onderzeesche vulkaan top pen,

waarop de atollen opgetrokken zijn.

Die niveauveranderingen geschiedden volgens hem ten

gevolge van nilJ;uni*cht'. r< rschijnselen

Een hooger worden van den vulkaantop is in deze gedachte-

gang wel verklaarbaar door onderzeesche erupties. Maar

hoe werden de toppen lager? Daarover laat Gerland zich

Het is duidelijk. dat door Gerland hoogstens een verklaring

voor het ontstaan van atollen zou zijn gevonden, en voor

barriereriffen en franje riffen slechts voorzooverre zij aan

vulkanische, echt oceanische eilandeu gebonden zijn.
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Ook ft. A. Daly acht de algemeene bodembeweging die

door Darwin aangenomen wercl niet aannemelijk. Bij bracht

een nicuwe beschouwing in hot strpperk, door er op te wijzen,

dat gedurende de ijstijd een groote massa water in den vonn
van ijskappen om de poolgebieden vastgehouden werd, die

later langzamerhand weer smolt, waardoor in equatoriale

gebieden de zeespiegel 50-60 M. gestegen is. Daarbij liepen

lage landen onder w7ater en konden zich in de aldus ontstane

ondiepe zeeen rifbouwende koralogeene organismen nestelen.

(„Glacial-control theory") (Zie lit. 3).

Door deze theorie worden editor rifformaties van honder-

den meters dikte niet verklaard. W. M. Davis heeft het

vraagstuk vooral van geomorfologische zijde aangepakt, waar-

bij hij o.a. eenige ideeen van Dana nader uitwerkte. (Zie o.a.

lit. 4 - 6).

Vooral het bestaan van verdronken dalen („embayed
valleys") aan kusten waar barriereriffen voorkoraen, wijst op

de noodzakelijkheid der aanname van bewegingen van het

rotsfundament der riffen.

Deze verdronken dalen

pelijke daling van het fundi

aauwezigen vnlkaantop.

Wat dus nogoverbleef was een euinpromis re vinden waarbij

„en bloc" niet behoefde aangenomeu te worden, amler/.ijds

echter bodembowegingen van groote amplitude voor de rif-

fundamenten aaiiiiemeliik geniaak! konden worden.

De eer hiertoe de eerste steen te hebben gelegd komt toe

aan G. A. F. Molengraaff (lit. 3), die de leer der isostatie

niede in de beschouwingen opnani, rerw ijl D.wis deze nieuwe

hypothese met vreugde begroet (lit. 7).

Met Gerland bcpleit Molengraaff een hooger worden van

echtoceanischediepzeeeilanden doorvulkanischeuitbarstingen:

do daling dezer eilanden en daannede van het riff'undainetit

Wordt door Molengraaff teruggebracht op een wederom

instellen van het verstoorde evenwicht in de lithosfeer.
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Door isostatische compensatie zouden honderden

meters dikke koraalvormingen op echte oceanische diepzee-

eilanden een gereede verklaring vinden.

Daarnaast blijven tektonische bewegingen, zooals die in

de Oostelijke helft van ouzen Archipel plaatsgevonden hebben

noodig (lit. 9) voor de verklaring van andere, o.a. voor hoog

opgeheven koraalriffen.

Ik heb gemeend bovenstaand beknopt overzicht van het

vraagstuk der koraalriffen te moeten geven alvorens over te

gaan tot het belangrijkste deel mijner mededeeling van

hedenavond.

Van W. M. Davis mochtik een schrijven ontvangen, waarin

hij iedereen, die hier te lande er toe kan bijdragen het pro-

bleem der koraalriffen op te lossen, waardevolle raadgevingen

verstrekt, en aangezien Davis mij tevens de vergnnning gaf

zijn beschonwingen te pnbliceeren, volgt hierachter een ver-

taling van het wetenschappelijk gedeelte van zijn brief bene-

vens de oorspronkelijke tekst in het Engelsch.

De door Davis aan zijn schrijven toegevoegde figuren zijn

onder mijn toezicht in het net overgebracht om ze voor repro-

ductie geschikt te maken.

Ik heb gemeend door enkele aanteekeningen den brief van

Davis te mogen toelichten ; zij volgen achter de vertaling

van zijn brief.

W. M. DAVIS: „Bi:s<:iiorwiNGEN over koraalriffen

Brief van 7 Februari 1917. Cambridge, Mass. U. S. A.

De algemeene gesteldheid van de kustlijn waarop riffen

voorkomen is van primordiaal belang, hetzij franjeriffenopzich-

zelf of franjeriffen in de lagune van een buiten de kustliggend

De hoofdvraag luidt: Vertoont het kustland erosievormen

als heuvels en dalen en duiken deze vormen onder den zee-
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spiegel? Zoo ja, dan moet de kustlijn noodzakelijkcrwijzc

onregelmatig zijn, vooruitspriugend laugs de uitstekende pun-

ten en binnendringend door vertakte baaien in de dalen.

Een dergelijke kustlijn wijst duidelijk op onderdompeling van

het laud na de vonning vau heuvels eu dalen en voor de

vorming der aanwezige riffen.

Ondertusschen kan de ingesneden kustlijn na de daling van

den bodem op twee wijzen veranderingen hebben ondergaan.

In de eerste plaats door de vorming van delta's aan het

einde der baaien en in dit geval moet de contactlijn van het

oorspronkelijke landoppcrvlak en de binnenrand van het

delta opgeteekend worden. Ten tweede doordat kliffen uit

het voorgebergte geprepareerd zijn. Indien zulke kliffen

gevonden worden, is het van bijzonder belang na te gaan,

of zij door een laagwater-rotsplatform omzoomd worden,

waarvan de breedte dusdanig is, dat de voortzetting van het

lamloppervlak boven het klif ongeveer uitkomt bij de buiten-

rand van het rotsplatform. Een dergelijke verhouding wijst

er iliiitk'lijk op, dat het klif door golven aangesneden is op

de hoogte van den tcgenwoordiiren zeespiegel. Aan de buiten-

zijde van het rotsplatvorm koint dikwijls een franjerif voor-

Echter komt het somtijds voor, dat spoorvormige kliffen

(„Spur-end cliffs") abrupt onder den zeespiegel dalen en er

niet een (bij laagwater zichtbaar) rotsplatform voor ligt.

In zulke gevallen kan de diepte in de lagune aan de buiten-

zijde van het franjerif, dicht bij het land 10 tot 20 vademen

bcdragen. Hieruit volgt duidelijk. dat het zichtbare gedeelte

van het klif slechts het bovenste gedeelte van een hooger

klif is, waarvan het benedenste deel met het daarvoor lig-

gende rotsplatform ondergedomprM is. Natnurlijk moet een

dergelijk klif gevormd zijn voor dat de onderdompeling plaats

vond, gedurende een tijd, dat er geen riffen bestonden die

de abradeerende golfwerking verhinderen konden.

In tegenstelling metde bovengenoemde onregelmatigekust-

lijnen *raan de eenvoudige of bijna rcchtlijnigc kustlijnen.

die dikwijls samenvallen met kusten die
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geheveu zijn, gevormd zijn uit ten deele verharde mariene

sediraenten en slechts weinig door, erosic zijn -aangetast.

Dergelijke kusten worden gewoonlijk omzooind door een lage

steile oever („bluff") van eenige voeten hoogte en door een

zachtglooiend strand, terwijl er slechts zelden riffranjes op-

treden.

Hieruit schijnt te volgen, dat zulke opgeheven kusten gcen

goede voorwaarde scheppen voor de ontwikkeling van (rif)

koralen, klaarblijkelijk omdat de losse sedimenten van het

strand en van den zeebodom daarbuiten geen aanhechtings-

punten voor de koraal-larven bieden. (Aant. 1).

Dergelijke kusten zijn beschreven als voorkomende langs

de Zuidzijde van Java en Sumatra, maar de berichten dieik

er over vond zijn zeer kort. Gaarne zou ik er meer van

weten (Aant. 2). Indien uit verdere waarneniingen zou blijken

in het algemecn waar te zijn dat aan deze soort van opge-

heven kusten geen riffen voorkomen, zou dit tot de gevolg-

trekking leiden, dat kusten ivaarlangs riffen voorkomen onib'r-

gedompeld zijn, welke gevolgtrekking bevestigd zou worden

indien zulke kusten overal van baaien voorzien („embayed")zijn.

Voor zoover raijn studie rijkt, is dat inderdaad het geval.

Eveneens outbroken riffen waar groote rivieren uitgebreide

delta's opgebouwd hebben, waardoor bij de uitbreiding aan

beide zijden van den riviermond daar vroeger gevormde riffen

verstikt kunnen zijn. Dit kan zoowel aan opgeheven als aan

gedaalde kusten het geval zijn. maar natuurlijk zijn voorde

deltavorming in beide gevallen noodig een groot landopper-

vlak, een aanmerkeltfke regenvaJ om de rivier to voedeneu

een aanmerkelijke tijdsduur waarin de rivier kon werken.

Alle voorbeelden die ik van groote delta's vond bevestigen

de in deze alinea aaugevoerde punten (Aant. 3).

Een ander belangrijk punt in verband met franjeriffen op

het zeespiegelniveau, alsmede met allerhande opgeheven riff mi

is de irijze ran contact met hxtnne fundatie. Voor elke mi-

denkende geoloog moet het duidelijk zijn, dat indien deze

verhouding dhardant is, onc'eidonj elii j.' aim de rifvorming



hcef t moeten voorafgaan, terwijl indien cr concordantie'bestaat

er geen dating en misschien opheffing plaats vond.

Hoe eenvoudig dit beginsel ook is, schijnt Let bijna alge-

meen over het hoofd to zijn gezien.

Discordance kan zeer gemakkelijk bij opgehcven riffen

waarL'onoinen worden, maar zelfs bij I'ranjcrii'tVn op zeeniveau

is het niet moeilijk de aanwezigheid cr van vast te stellen.

Het is niet noodig werkelijke contactcn van rifkalksteen en

den ondergrond te vinden ora deze vraag to kunncn beant-

woorden. Voldoende is te zien of dc algcmecne vorm van

de oppervlakte boven het rifiiiveau (het moge op zeespiegcl

of hooger liggen) ecu erosieoppervlak is, met heuvels en dalen.

of een sedimeutatic oppervlak, dat nog de vorm van ophcffing

uit de zee vertoont. Alio voorbeeldcn die ik van riffeii zag,

bezitten duidelijk discordanto contactcn. Reeds dit feit allcen

sprcekt zeer ten voordeele van Darwin's theorie der daling.

In dit verband vestig ik er de aandacht op, dat door veel

schrijvers een algemeene fout is gemaakt in verband met den

oorsprong van opgeheven riffen, die dikwijls in terrassen

boven elkaar optreden: ze hebben verondersteld, dat zulke riffen

gevormd werden gedurende stilstand periodes in de opheffing.

Indien de riffen met ecu discordant contact op een erosie-

oppervlak liggen, is het duidelijk, dat die discordantie ons

d win lit a;in te nemen, dat de fundaticmassa, op een tijdstip

voordat de riffen er op gevormd werden, minstens zoo hoog

heeft moeten staan als thans, en dat de erosie plaatsgreep

terwijl het fundament op die hoogte stond, waarbij dan het

oorspronkelijke oppervlak in het erosie oppervlak dat nu onder

de riffen bestaat veranderd werd.

Xa deze hoogere stand moet het tenminste gedaald zijn tot

op het niveau van het hoogste rif en vervolgens weer tot

op zijn tegenwoordige hoogte opgeheven zijn. (zie fig. 3) ')

Daarom kunnen opgeheven riffen evengoed verklaard wor-

den door vorming gedurende een pauze in de daling van den

1) De verwijzingen naar de figuren werden door mij tocgevoegd.



ondergrond, gevolgd door een vlugge opheffing, als door

vorming gedurende een pauze in do opheffing na een vlugge

daling. De laatste gevolgtrekking is dikwijls geuit en toch

is zij niet bewezen. De eerste veronderstelling is, naar ik

geloof, de nicest waarschijnlijke van de twee, omdat, zooals

boven reeds uiteeng-czct word, rifvorming meer in de hand

gewerkt wordt door daling dan door opheffing; maar het is

natuurlijk mogelijk, dat sommige leden van een reeks van

opgeheven rif-terrassen gevormd werden gedurende pauzes

in de daling en andere gedurende pauzes in een latere opheffing.

Om tusschen beide mogelijkheden een keus te doen is men

aangewezen op een onderzoek der gedetailleerde structuur

der rifkalken en dit is moeilijk waar de dagzoomen gewoonlijk

door weelderige vegetatie bedekt zijn. Het komt er hier op

2. Rif\ gevormd gedurende gelykmatige

langzame doling

aan de plaats van elke waarneming der structuur te bepalen

ten opzichte van de geheele opgeheven rifmassa, en eveneens

ten opzichte van den ondergrond waarop het rifrust. Het is

gemakkelijk de structuren af te leiden die moeten ontstaan

in een rif dat in de hoogte groeit gedurende daling (fig. 2)



en in een rif dat naar buiten groeit gedurende een periode

van stilstand (fig. 1).

l.ltifc gevormdgedurende stiUtand van den vodcm,

door naar~t>uiten groeicn.

Ook is het gemakkelijk de betrekkelijke posities (fig. 5)

5. Biffen, gcvormd gedurende doling 1 en Z

en opheffing 3 en 4.

4

af te leiden van een reeks van oudere riffon die gedurende



stilstandsperiodes in de daling gevormd werden (fig. 3)

ten opzichte van een reeks van jongere riffen die gedurende

3* Biffaiy gevormd door ondcrbroken daLtiw.

verschillende p auzes in de opheffing op verschillende ni?eaux

4. Riffen, gevormd gedurende onderbroken opheffing-
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Inderdaad kunnen wij op het oogenblik in de afleiding der

structuren veel verder gaan dan er waarnemingen zijn, die

deze deductieve vormen illustreeren. Toch is het wenschelijk

aan dergelijke dedacties nauwkeurig de aandacht te besteden

ten einde den waarnemer naar die punten te leiden waar

de structuur kritisch beschouwd moet worden. Bijgaande

diagrammen verduidelijken de hoofdpunten waar het hier

op aankomt.

Een der redenen waarom ik bijzonder graag aanteekeningen

omtrent waarnemingen over koraalriffen in Ned.-Oost-Indie

zou verkrijgen is, dat voorzoover ik kan nagaan, debodem-

bewegingen in dalenden of steigenden zin in recenten tijd

daar grootere bedragen hebben aangenomen, dat deze bewe-

gingen daar veelvuldiger opgetreden zijn en dat zij in een

vlugger tempo plaatsgevonden hebben dan op de eilauden

midden in den Grooten Oceaan.

De Oost-Indische Archipel is klaarblijkelijk een gebied van

recente geologische storingen, waarin bewegingen van ver-

schillenden aard herhaaldelijk opgetreden zijn. (Aant. 4).

Daarom zou het kunnen voorkomen dat zelfs daar, waar

in den jongsten tijd daling plaatsgevonden heeft, in plaats

van barriereriffen, die gewoonlijk dalende kusten vergezellen,

franjeriffen optrcden, omdat de daling zoo snel plaatsgevonden

heeft, dat elk vroeger gevormd rif verdronken is; de tegen-

woordige franjeriffen zouden dus behooren tot hetgeen men

een nieuive generatie zou kunnen noemen.

Het is van belang er op te wijzen, dat Darwin zeer

duidelijk deze mogelijkheid herkend heeft, ofschoon hij

geen voorbeelden vond die hieronder gerangschikt konden

Hij beschouwde alle bestaande franjeriffen als gevormd op

stationaire of in ophefiing verkeerende kusten, niettegen-

staande hij duidelijk op de nr.ogelijkheid wees van hun voor-

komen op snel dalende kusten, als boven uiteengezet.

Ik ben er van overtuigd, dat onder de franjeriffen van de

Philippijnen er veel voorkomen die als illustratie van het
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gezegde kunneu dienen; bijvoorbeeld langs de Westkust van

Palawan, waar de buitengewoon ingesneden kustlijn op recente

toting wijst en waar een breed ondergedompeld platform op

een ondergedompeld barriererif wijst ,' langs de tcgcnwoordige

kustlijn is het franjerif der nieuwe generatie in den regel

zeer smal.

Aanteekeningen door B. G. Escher.

Aant. 1. Door de onderzoekingen van C. Pn. Sli run is

echter bewezen, dat koralen ook op niet rotsach-

tigen bodom kunnen groeien en zich daarop ook

koraalriffen kunnen ontwikkelen, zoo bijv. in de

baai van Batavia (lit. 8).

De koraalriffen in de Java-Zee evenals die op de

vastelandsstoep (shelf) ten Oosten van Borneo,

hebben ter verklaring van hun ontstaan geen der

bovengenoemde hypotheses noodig, aangezien het

water er zoo ondiep is, dat rifbouwende korallogeene

organismen er van den bodem af kunnen gedeien.

Is de „glacial-controll theory" van Daly juist, dan

geldt zij ook voor de beide evengcnoemde ondiepe

zeeen. Wij moeten ons dan voorstellcn, dat de koralen

61 reeds bij het begin van het onderwaterloopen

van het land zich hier nestelden of later deze

gebieden kwamen bevolken.

Aant. 2. Zonder uitvoerige studie is deze vraag natuurlijk

niet te beantwoorden; zij zou als uitgangspunt kun-

nen dienen voor een verhand cling over de geomor-

fologie der kusten in den Ned. Indischen Archipel

in verband met het voorkomen van koraalriffen.

Belangrijke koraalriffen met een zeewaarts uit-

gestrekte verbreiding schijnen aan deZuidkust van

Java niet voor te komen. daarentegen wel in de

Java-Zee, op de Shelf ten Oosten van Borneo en

ten Westen van Makasser.
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Aant. 3. Voor de groote delta der Koetei-rivier (Oost-Bomeo)

konien inderdaad weinig koraalriffen voor in ver-

gelijking met het met koraalriffen bezette onder-

zeesche plateau tusschen 2° en 4° Zuider breedte

ten Oosten van Borneo, vooral aan den shelfrand,

waaraan o.a. de groep der kleine Paternoster-

eilanden haar ontstaan te danken heeft, en waar

ook het aan koraalriffen zoo bijzonder rijke onder-

zeesche plateau tusscnen kaap Mangkalilat en

Tandjong Karang Tigan genoemd moet worden.

(Zie Zeekaarten 120 en 121).

Overigens wijzen delta's vcrmoedelijk op stilstand

van de kust of op opheffing, in het bijzonder meen

ik dit voor de Koetei-delta te mogen aannemen.

Aant. 4. Dit geldt slechts voor het Oostelijk deel vanonzen

Archipel, beoosten Straat Makasser.

Op Timor komen jonge koraalriffen tot op 1283

M. b. Z. voor (lit. 9).
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„Coralreefs and crustal movements".

By W. M. Davis.

The general nature of the shore line on which reefs occur,

either fringing reefs alone or fringing reefs in the lagoon of

an off-shore barrier reef, is of importance. The chief

point here is : does the land-slope exhibit forms due to erosion,

such as hills and valleys, and do these forms appear to dip

below the sea level? If so, the shore line will necessarily

bo irregular, advancing around the outstanding points and

entering- into branching embayments in the valleys. Such a

shore line clearly indicates submergence after the erosion of

the hill and valley forms, and before the formation of the

present reefs.

It may well happen that since submergence took place,

the embayed shore line has been modified in two ways.

First, by the formation of deltas in the bay heads, and in

this case the line of contact where the land slopes descend
to the inner border of the delta plains should be noted.

Second, by cutting cliffs on the headlands : when such cliffs

are found it is particularly important to enquire if they are

bordered by a low-tide rock platform, the breadth of which

is such that the prolongation of the land slope from above

the top of the cliff would about reach the outer border of

the rock platform. Such a relation clearly indicates that

the cliff has been cut by waves at present sea level. Out-

side of the rock platform a fringing reef very often occurs.

It sometimes happens, however, that spur-end cliffs descend

abruptly below sea level and are not fronted by a shallow

rock platform. In such cases the lagoon outside of the

fringing reef may have a depth of 10 or 20 fathoms close

to the land. This relation clearly indicates that the visible

cliff is only the upper part of a higher cliff, the lower part
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of which together with the rock platform in front of it, is

submerged. Such a cliff must of course have been cut before

submergence took place, at a time when no reefs were

present to obstruct wave action. These various features are

manifestly of easy determination, but it is remarkable to see

how often they have been" overlooked.

In contrast to the irregular shore lines above referred

to, are the simple or almost rectilinear shore lines which

frequently accompany coasts of recent uplift, formed of

marine sediments partly consolidated and but little eroded.

Such coasts are usually bordered by a low bluff a few feet

in height and a smooth beach, and they are rarely fringed

with reefs. This seems to show that coasts of uplift such

as these do not afford good conditions for coral growth,

apparently because the loose sediment of the beach and the

off-shore sea bottom does not provide points of attachment

for coral larvae. Coasts of this kind are reported along the

southern side of Java and Sumatra, but the accounts that I

have found of them are very brief. I should be glad to

know more about them. If with further observation it

appears to be very generally true that coasts of emergence

of this kind are free from reefs, it would lead to the infer-

ence that coasts where reefs occur have suffered submergence,

and this inference would be confirmed if such coasts are

universally embayed. As far as my reading has gone, such

is the case.

Coasts are also reef-free where large rivers have built

forward extensive deltas, which as they expand on either

side of the river mouth may overwhelm reefs previously

formed there. This may be the case either on coasts of

emergence or coasts of submergence, but of course in both

cases the formation of a large delta implies a large land

area and a considerable rainfall to supply a large river, and

a considerable period of time for the river to work. All

the examples that I have found of large deltas confirm the

implications of this paragraph.
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Another point of such importance in relation to sea-level

fringing reefs as well as to elevated reefs of all kinds, is

the nature of the contact with their foundation. It ought

to be plain to any thoughtful geologist th;it if this relation

is uncomformable, subsidence before reef formation is implied.

while if it is comformable no subsidence and perhaps uplift

took place. Simple as this principle is, it has been almost

universally overlooked. Unconformity is most easily recog-

nized in connection with elevated reefs; but it is not difficult

to determine even in connection with sea-level fringing reefs.

It is not necessary to find actual contacts of reef-limestone

with the underlying rock in order to answer this question.

It is sufficient to see wether the general form of the surface

above the level of the reef (whether the reef lie at sea level

or elevated above it) is a surface of erosion, having hill and

valley forms, or is a surface of deposition, still having the

form given to it by uplift from the sea. All the examples

of reefs that I have seen have strongly uncomformable con-

tacts. This fact alone gives strong testimony for Darwin's

theory of subsidence.

Please note in this connection that a very common mistake

has been made by many writers regarding the origin of up-

lifted reefs, which frequently occur in terraces one above the

other: They have supposed that such reefs were formed during

pauses iu uplift. If the reefs lie upon a surface of erosion

with an uncomformable contact, it is clear that the uncon-

formity requires us to suppose that the foundation mass stood

at least as high as at present, before the reefs were formed

upon it, and that it was eroded while in that position, so as

to be changed from its original form to the erosional form

that it possesses beneath the reefs. After this higher stand,

it must have been submerged at least to the level of the

highest reef, and then uplifted again to its present attitude.

Uplifted reefs may therefore be just a> \\ • 1 1 ixplaiiu <1 as having

been formed during pauses in the submergence of their foun-

dation, followed by rapid uplift, as formed during pauses in
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uplift after a rapid subsidence. The latter conclusion has

very frequently been drawn, and yet it is without proof.

The former supposition is, I believe, the more probable of the

two, because as above pointed out, reef-formation is more

favored by subsidence than by uplift; but it is of course

possible that some members of a series of uplifted reef terraces

were formed during pauses in subsidence, and others during

pauses in a later elevation.

The only means of distinguishing between these possibili-

ties is found in the detailed structure of the reef limestones,

and it is a difficult matter to make detailed observations

where the outcrops are generally covered by rank vegetation.

The important point here is to locate any observations as to

structure with respect to the total mass of the uplifted reef, and

also with respect to the foundation upon which the reef rests.

It is an easy matter to infer the structures that ought to be

produced in a reef formed by upgrowth during subsidence,

and in a reef formed by outgrowth during a stationary period.

It is also easy to infer the relation that will exist between

a series of older reefs formed during pauses in subsidence,

and a series of younger reefs formed at different levels during

pauses in elevation. Indeed, inference as to these structures

today far outruns observation. Still, it is desirable that such

inferences should be carefully borne in mind as a means of

guiding the observer to points where critical observations on

structure may bo made. Some diagrams appended below will

make clear the chief points here to be considered.

One of the reasons that makes me particularly desirous of

securing observations on coral reefs in the Dutch East Indies

is that, as far as I can learn, the movements of elevation

and depression that they have suffered in recent geological

times have been of greater amount, of more frequent occurrence,

and of more rapid rate than those which characterize the

islands of the open Pacific. The East Indies appear to be a

region of modern geological disturbance, in which many move-

ments of many kinds have repeatedly taken place. It may



thus happen that even where subsidence has recently occurred,

barrier reefs, ordinarily associated with subsiding coasts, are

replaced by fringing reefs, because the subsidence has been

so rapid that any reefs formed before it took place have been

drowned; therefore the present fringing reefs may be called

of a new generation.

It is interesting further to note that Darwin explicitly re-

cognized this possibility, although he did not find any examples

which he thought came under it. He treated all existing fring-

ing reefs as formed on stationary or rising coasts, although

he clearly announced the possibility of their occurrence, as

above, on coasts of rapid subsidence.

I am persuaded that the fringing reefs of the Philippine

Islands include many examples of this kind; along the western

coast of Palawan, for example, where the extraordinarily

embayed shore line indicates recent subsidence, and where a

broad submerged platform indicates a submerged barrier reef

;

on the shore line of today the fringing reef of new generation

is as a rule very narrow.

In case you think it would aid other observers in the study

of coral reefs if you should publish the above suggestions in

one of your local scientific journals, you are at liberty to do so-

Cambridge, Mass. Febr. 7. 1917.



Buitengewoon groote kompasstoringaan boord

s.s. „CALCUTTA" der Stoomvaart Mij.

Nederland door het inslaan van den bliksem

DOOR

S. MARS.

In deel LXXVI — Eerste aflevering van flit tijdschrift gaf

ik eenige opmerkingen naar aanleiding van een buitengewoon

groote kompasstoring aan boord van het s.s. „Le Maire"

door het inslaan van den bliksem op 17 Pebrnari 1916.

Een nog grootere storing ondervonden do kompasscn aan

boord van het s.s. ^Calcutta" op 20 Januari j.l. door het in-

slaan van den bliksem.

De gezagvoerder, de Heer van Benting Jutting, schreef

mij hierover het volgende:

— Liggende ter reede Soerabaja, ontlastte zich daar in

den avond van den 20 Januari een hevig onweder.

Bij het aanbreken van den volgenden dag bcmerktcn wij

dat de bliksemafleider van den voortop vernield was en langs

het want naar beneden hing.

In den namiddag van den 22 Januari vertrokken wij met

bestemming Pasoeroean; gedurende de vaart door het Ooster-

vaarwater viel het ons op, dat het standaardkompas een groote

fout vertoonde. Het azimuth en de poiling van eenige sterren

werden bepaald en genomen op de r.w. koers N 60° 0, een fout

van 30° gevonden. Het stuurkompas wees toen WEST aan.

Wij zijn naar de reede van Pasoeroean gestoomd en hebben

aldaar den volgenden morgen met do waarlooze magneton het

standaardkompas zoover kunnen compenseeren, dat de grootste

fout 12° was.

Genoog magnoten waren niet aanwezig, zelfs hebben wij

voor de compensatie van het standaardkompas die van het stuur-

kompas moeten gebruiken.



Vroegere aantal dwarsscheepsche magneten

een met roode (N) pool naar S B op 3' van de roos.

Na compensatie te Pasoeroean.

Zes met de roode pool naar S B, rcspectievelijk op 2' 4",

2' 3", 2' 2", 2' 1", 2' 0" en 1' 11" van deroos vcnvi.jderd.

De langsscheepsche magneten werden niet gewijzigd.

Op 22 Januari bij r.w. koers N 53° was de deviatie + 28°

en voor hot ongeval — 1°.

Hieruit blijkt, <lat de coefficient C groot^/ws was geworden,

zoodat het stuurkompas door de groote storing van hot sterke

scheepsmagnetische veld op Oostelijken koers West aanwees.

Op de „Lc Naire" werd C groot minus en wees het stuur-

kompas bij W lijken koers Oost aan. Zie verder het boven-

aangehaalde opstel.

Batavia, 10 Februari 1919.



VOORWOORD TOT DE GESCHRIFTEN
UITGEGEVEN DOOR DE

Commissie voor Vulkanologie

VAN DE

Koninklijke Natuurhundige Vereeniging in Nederlandsch.-Tndi<

.

In de bestuursverqadering der Kon. Natuurkundigc Ver-

eeniging, gehouden op 5 Augustus 1918 te Weltevreden,

werd een Commissie voor Vidlainologie ingestcld, die

in de eerste plaats beoogt het wetcnschappelijk onderzoek

van de vulkanen in onzen Archipcl te bevorderen, zonder

daarbij echter de praktische doeleinden uit het oog te

verliezen.

De publicaties der Commissie voor Vulkanologie zullcn,

voor zoover zij niet zeer groote afmetingen moeten aannemen

(monografieen), verschijnen in het Natuurkundig Tijdscltrift

voor Ned. Indie, uitgegeven door de Kon. Natuurkundige

Vereeniging in Ned. Indie. Deze geschriften op vulkanologisch

gebied zullen doorloopend genummerd worden en het ligt

in de bedoeling sommige er van ook afzonderlijk in den

bockhandel verkrijgbaar te stcllen.

Naar den aard der te behandelen onderwerpen zullen de

geschriften ingedeeld kunnen worden in l c mcdedeelingen

over vraagstukken van algemeen belang voor of over de

vulkanologie van Ned. Indie of korte berichten bevattende

over ingestelde onderzoekingen, 2 e verhandelingen, die meer

uitgewerkte gegevens zullen bevatten en een strong wetcn-

schappelijk karakter zullen dragen en 3 e excursiegidsen in

populair-wetenschappelijke zin gehouden, tevens dienende om

het bezoek van interessante vulkanen aan te moedigen.
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Als eerste publicatie verschijnt hiermede een mededeeling

van de hand van Dr. G. L. L. Kemmerling waaruit blijkt,

dat men ons in Japan ver vooruit is in de wefeensehappelQke

bestudeering der vulkanen en dat wij op dit gebied een

achterstand hebben in te halen, willen wij ons niet het

verwijt op den hals halen van in het wetenschappelijk on-

derzoek onzen Kolonien te kort te schieten.

Weltevreden, Februari 1919.

Het bestuur der Commissie voor Vulkanologie

A. van Lith Voorzitter.

Dr. B. G. Escher Secretaris.



GESCHRIFTEN UITGEGEVEN DOOR DE
Commissie voor Vulkanologie

van de Koninklijke Natuwkundiye Vereeniging in Ned.-Indie.

No. 1 (Mededeeling No. 1)

De Vulkanologische Bewakingsdienst in Japan.

DOOB

De. G. L. L. Kemmerling.

tijdelijk geoloog bij het Mijmvezen.

Februari 1919.

Inleiding. Naar aanleiding van het strevcn om in ouzen

archipel tot een betere kennis te geraken van het wezen der

vulkanen, die zoowel in de morphologie als oeconomie dezer

landstreken een groote rol spelen, is het niet van belangontbloot

om eens na te gaan, wat in andere landen reeds op dit gebied

gedaan werd.

Het spreekt vanzelf dat hiervoor in de eerste plaats het kei-

zerrijk Japan in aanmerking komt en wel om de volgende

redenen

:

Het mag den meesten lezers bekend zijn, dat ereeninnig

verband bestaat tusschen vulcanisme, seismolo-ie en tektoniek.

Waar we nu weten dat de geologische en geo-tektonischc op-

bouw van Japan, ik zou bijna willen zeggen tot in de kleinste

onderdeelen te vcrgelijken is met die van den eilandenboog van

onzen archipel, behoeft het geen venvundoring te baren, dat er

een groote overeenkomst moet bestaan, tusschen de vulkanische

en seismische verschijuselen, welke op deze beide deelen van

onzen aardbol werden waargenomen.

Gezien deze groote overeenkomst stellen wij ons nu de vraag:

Wat werd er in Japan gedaan om.de studie van het vul-

kanisme te bevorderen?

Welke maatregelen werden er genomen om het onheil, door

vulkanische uitbarstingen veroorzaakt, te verminderen?
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The Imperial Earthquake Investigation Commitee. Meer nog

dan door vulkanische uitbarstingen werd het Japansche grond-

gebied geteisterd door de vele aardbevingen, welke nu eens

hier dan weer daar, doch vooral langs de Pacifische kust,

worden waargenomen. Na de groote aardbevingin 1891 van

Mino Owari, werd er in het Japansch Parlement op gewezen,

dat de studie van vulcanische en seismische verschijnselen,

nog meer moest behartigd worden dan dit reeds tot nu toe

was geschied. Men was zich wel bewust, dat zulke studies

over vele jaren moeten worden voortgezet, wilde men bruikbare

resultaten verwachten. Het was daarom van het grootste

belang, dat aan een in te stellen comite, die waarborgen van

regeeringswege gegeven werden, die het voortbestaan ten alien

tijde verzekerden.

Brj keizerlijke ordonnantie van Juni 1892 werd besloten een

commissie te benoemen, welke belast zou worden, met het

nernen van al die maatregelen. die den omvaug van rampen,

door aardbevingen veroorzaakt, zouden kunnen beperken.

Voorloopig werd reeds aan deze commissie de opdracht

verstrekt:

l
e een onderzoek in te stellen of het mogelijk is aardbevingen

te voorspellen.

2 e welke bouwmethode en welk bouwmateriaal het best

bestand is tegen aardschokken.

De inwendige organisatie vanhet comite. De ordonnantie waar-

bij de commissie in het leven werd geroepen, bevattetien artike-

len,dieinhoofdzaakdehuishoudelijkcaangelegenhedenregelden.

De commissie is als volgt samengesteld:

1 voorzitter, 1 secretaris en 25 leden. De leden worden

benoemd door den ministerraad op voordracht van het mi-

nisterie van onderwijs.

Zooveel mogelijk moeten de leden gezocht worden, onder

de vakmenschen op het gebied van de exacte en aangepaste

wetenschappen.

Het ministerie van onderwijs oefent controle uit op alle

aangelegenheden de commissie betreffende.
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Behalve de salarisregeling van het vaste personeel is vast-

gesteld, dat in bijzondere gevallen ook aan andere personen

voor belangrijke diensten der commissie bewezen een gel-

delijke belooning kan uitgekeerd worden.

Ook is de voorzittcr bevoegd, ora tijdelijk personeel aan

te werven, indien de in te stellen onderzoekingen zulks ge-

wenscht doen voorkomen.

Het werkprogram tan het comite. In het kort komen de

werkzaamheden van het comite op het volgende neer:

l e het verzamelen van alle gegevens betrekking hebbende

op aardbevingen, vloedgolven, vulkanische uitbarstingen,mod-

derstroomen enz.

2 e het samenstellen van een historisch overzicht van alle

aardbevingen, voorzoover die in den loop der tijden bekend

geworden zijn (later werd dit ook uitgebreid tot de vulkanische

uitbarstingen).

3e geologische onderzoekingen.

4e Onderzoekingen naar den aard der seismische bewe-

gingen.

5 e onderzoekingen naar de voortplantingssDelheid dierbe-

6e het bepalen der inclinatie en van magnetische afwy-

kingen.

7 e een vergelijkende studie, tussehen seismische bewe-

gingen aan de oppervlakte en in het inwendige van de aarde.

8e onderzoekingen omtrent het aardmagnetisme, het op-

richten van observatieposten tot dat doel.

9e onderzoekingen naar de warmte van den aardbodem op

grootere diepte.

10 e onderzoekingen naar den weerstand van bouwmaterialen

tegen aardschokken.

ll e het ontwerpen van bouwconstructies, die weinig last

zullen ondervinden van aardbevingsverschijnselen; het op-

richten van dergelijke gebouwen in aardbevingscentra.

12 e onderzoekingen naar den weerstand van zulke gebouwen,

door middel van kunstmatig veroorzaakte aardbevingen.



13 e het nomen van maatregelen om het effect der aard-

beving op reeds bestaande gebouwen, zooveel mogelijk te

doen verminderen.

14e een vergelijkende studie tusschen terreinen van ver-

schillenden geologischen en morphologischen opbouw, teneinde

den invloed van dien opbouw ten opzichte van de intensiteit

en frequence der aardbevingen te kunnen beoordeelen.

1

5

e het verrichten van alle mogelijke experimenten, welke

de vermindering van het aardbevingseffect tengevolge kun-

nen hebben.

16 e het publiceeren van alle gegeveus, verzameld door het

Nadere toelichtingen. Voor ons zijn de volgende nadere

toelichtingen nog van belang.

Ad. 1. Worden berichten ontvangen omtrent belangrijke

natuurverschijnselen (seismische, vulkanische enz.) dan is het

de taak van het comite om aanstonds een wetenschappelijke

expeditie uit te rusten, welke belast zal worden om de noodige

onderzoekingen naar de oorzaak en den omvang dier verschijn-

selen ter plaatse in te stellen.

Dikwijls gebeurt het, dat vulkanisclie uitbarstingen vooraf

worden gegaan door belangrijke veranderingen zoowel in de

samensteUing als temper-atuur van thermische bronnen. Het is

van het grootste belang om nategaan of zulke veranderingen

steeds aan ntlbtniscJie nitba>-stingrii gchon-lcn zijn of dat ook

andere natuurverschijnselen hierbij betrokken zijn.

Ad. S. Geologische Onderzoekingen.

Aangezien de aardbevingen, zooals de naam het ons

reeds zegt, niets anders zijn dan trillingen, die nu eens hier

dan weer daar in onze aardkorst optreden, is het natuurlijk

van het grootste belang, dat er speciale geologische onder-

zoekingen verricht worden, welke ons over de samensteUing

dier aardkorst zullen inlichten. Deze onderzoekingen behooren

echter reeds tot het domein van den geologischen exploratie-

dienst, zoodat het comite zich in hoofdzaak zal beperken tot
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die onderzoekingen, die ons het een en ander kunnen leeren

omtrent het verband, dat er bestaat tusschen de samenstelling

der aardkorst en aardbevingsverschijnselen.

Vooral zal er de aandacht op gevestigd moeten worden, waarom

in bepaalde deelen van onze aardkorst aardbe\ ingsverschijnselen

zeldzaam zijn, in andere daarentegen bijna dagelijks voorkomcn.

In de eerste plaats komen voor een onderzoek in aanmerkiag

de vulkanen, die we in Japan in grooten getale aantreffen.

Immers het vulkanisme, zijnde een natuurverschijnsel, dat in

zeer nauw verband staat met het inwendige van onze aard-

korst, zal ons dus wel zeker het beste kunnen inlichten om-

trent de oorzaken, die tot aardtrillingen aaiileiding geven.

Le comite coiumencera par rhulier hs ro/anis ajin d'aeqiirrir

line idee genr.rale <U hi rein/ion, qui pent f> is! er entreAa com-

position de Vecorce terrestre et ses convulsions.

ad 9. Temperatuurwaarnemingen in diepe putten.

Het is van belang om voor heel Japan, de thermische vlakken

te construeeren, vooral met het oog op plaatselijke of meer

algemeene afwijkingen. Aan de baud van deze vlakken zal

men dan kunnen nagaan of er ook eenig verband bestaat

tusschen waargenomen afwijkiugen in de nabijheid van vul-

kanen of aardbevingscentra.

Worden deze afwijkingen regehnalig n> coitlnderrd. dan zmi mew

er toe kunnen overgaan, om tiitharstingen of aardbeviuy n te

kunnen voorspellen, in ieder geval zullen de plaatsen die ge-

vaarlijk mogen genoemd worden voor beyolkingsvestigiflg,

kunnen aangewezen worden.

Voorts lag het in de bedoeling van het comite om in Japan

een driehonderdtal diepboringen te laten maken, verspreid over

den archipel en waarinnauwkeurigetemperatuurwaarnemingen

zouden kunnen verricht worden.

Welke zijn de resultaten tot nn toe door het Imperial invest-

igation Commite bereikt? We zien dat men in Japan de kwestie

ernstig opvatte en een breed werkprogram ontwierp.
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Thans moeten we echter ook nagaan, wat er tot op heden

door dat comite verricht werd en welke resultaten de ingestelde

onderzoekingen opgeleverd hebben.

Te dien einde zullen we raadplegen de verschillende rap-

porten en verhandelingen, die door het Imperial Earthquake

Investigation Commitee openbaar gemaakt werden.

In 1897 verscheen no. 1 van de Publications of the Imperial

Earthquake Investigation Commitee, het aantal nummersbe-

draagt thans reeds 2G. Behalve de publications werd in

1907 overgegaaii tot het uitgeven van bulletin's, welke zoo

kort mogelijk na het ouderzoek van een of ander natuurver-

schijusel verschijnen.

HuuenhoHtv. Wij weten alle reeds dat wat huizenbouw

aangaat, voor het vervaardigen van aardbevingsvrije woningen,

door de Japanners veel gedaan werd. Door den bouw van

zulke woningen in aardbevingscentra verplicht te stellen,

werd het aantal ingestorte huizen bij latere aardbevingen

aanzienlijk beperkt.

Wanneer we bedenken, dat door de aardbeving van Hino,

Owari in 1891, niet minder dan 200.000 woningen vernield

werden, kan men de maatregelen door de Japanners genomen

zeer zeker toejuichen en begrijpen.

Het tegenwoordige streven om in den Ned. Indiscben

Archipcl de Europeesche bouwwijze toe te passen, kan dan ook

niet antlers dan kortzichtig genocmd worden, vooral in die

streken, waarvan bekend staat, dat ze herhaaldelijk door aard-

bevingen geteisterd worden. De aardbevingen van Benkoelen,

Maos en Bali om bij de laatste jaren te blijven, hebben zeer

duidelijk gedemonstreerd, dat steenen huizen zonder vakwerk

absoluut niet bestand zijn tegen aardschokken. Daarentegen

bleven die, welke wel van vakwerk voorzien waren, alle intakt.

Het bouwen van zware daken bij inlandsche woningen is

eveneens af te keuren. Ook laat de stevighcid der Inlandsche

bouwconstructie veel te wenschen over. Een inlandsch huis

zonder zwaar dak en flink in elkaar gezet, is gewoonlijk

bestand tegen aardschokken.



Waarnemingsstations. Door het aardbevingscomite werden

er in Japan raeer dan duizend waarnemingsstations opgericht,

die alle voorzien werden van tromometers of record tremometers.

Dit zijn instrumenten die vooral voor het opteekenen van plaatse-

lijke trillingen zeer goed voldaan hebben. Aangezien de aard-

bevingen door vulkanische uitbarstingen veroorzaakt, steeds

hun invloed op een beperkten radius doen gelden, verriehten

de tromometers op vulkaanlichamen opgesteld, steeds zeer

nuttig werk. De trillingen welke aan uitbarstingen voorafgaan

worden opgeteekend, het vermeerderen der trillingen geeft een

aanwijzing op hetgeen ons te wachten staat. We zullen later zien

dat deze tromometers ook van praktisch belang zijn gebleken.

Behalve tromometers werden er bovendien op verschillende

grootere plaatsen in Japan seismografen opgesteld berekend

voor het opteekenen van trillingen ontstaan op verren af-

stand. Alle stations werden door aparte electrische leidingen

met elkaar verbonden, zoodat de tijdstippen waarop de

bevingen op verschillende plaatsen begonnen, nauwkeurig

konden worden vastgesteld.

In publication No. 19 lezen wij dat het resultaat vanvele

waarnemingen geleid heeft tot de volgende veronderstelling:

„All recent earthquakes in Japan extending over a large

area seem to be tectonic"

Compilatie werlt. Het samenstellen van een overzicht van

alle belangrijke aardbevingen en uitbarstingen, welke in den

loop der tijden in Japan bekend werden, heeft reeds plaats

gehad. Ofschoon op dit. gebicd in den Ned. Indischen Archipel

door het Kon. Magn. et Metereol. Observatorium veel verricht

werd, immers een jaarlijksch overzicht (sedert 1850) over

vulkanische en seismische verschijnselen vinden we in het

Tijds. van de Kon. Nat. Vereeniging, zou toch een hernieuwde

bewerking der gegevens, resideutiegewijze, !

) ons nog een beter

inzicht geven met betrekking tot de verdeeling van onzen

archipel in aardbevingsvrije — en door aardbeving veelvuldig

geteisterde streken. Hetzelfde geldt ook voor de uitbarstingen.

') Is in bewerking. (Red.)
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Vulkaan studies. „The vulcanological survey of Japan"

begon met een gedetaillecrde studie van nieuwere en oudere

vulkaanlichamen. Verschillende vulkanen werden reeds tot in

alle details onderzocht.

In Ned. Indie werd vooral vanwege den dienst van bet

Mijnwezen in dienzelfden geest gewerkt, niaar ook particu-

liere onderzoekers droegen hunne bouwsteentjes bij omonze
kennis omtrent de Ned. Indiscbe vulkanen te doen vermeer-

deren. Toch mogen we gerust zeggen dat gedetailleerde

studies van vulkaanlichamen tot de zeldzaamhedcn bchooren

en het zijn juist zulke studies, die onze kennis van het

wezen der vulkanen een heel eind verder brengcn.

Waarnemingen omtrent de aardtemperatuur. Voor het waar-

nemen der aardtemperatuur op grootere diepte werd te Tokyo

een gat geboord van 1000 meter diepte, waarin nauwkeurige

metingen verricht werden. Of het plan vele zulke gaten te

boren, ten uitvoer gebracht werd kon ik niet nagaan, er

zullen inlichtingeu hieromtrent te Tokyo zelf moeten inge-

wonnen worden.

Cursus voor ambtenaren. Van zeer groot belang is het feit

dat alle ambtenaren, belast met de uitvoering van het

plaatselijk gezag in Japan, te Tokyo een cursus volgen,

waarin hun in korte trekken een overzicht gegeven wordt,

van het wezen van seismische en vulkanische vcrsrhijiiscl. -n.

Later worden zij dan belast met de waarnemingen ter plaatse

in hun ressort. Behalve tromometerwaarneniingen worden ook

do temperaturen van warme bronncn regelmatig gecontroleerd.

Recente onderzoehingen. Omtrent recente vulkanische ver-

schijnselen werden door de Japanners zeer nauwkeurige onder-

zoekingen verricht. Zeer interessant is vooral het rapport

over de Usu San uitbarsting, Bulletin vol. V no. 1911. „The

Usu San eruption and earthquake and elevation phenomena".

Behalve seismische en vulkanische verschijnselen worden ook

belangrijke rijzende en dalende bewegingen van het land



beschreven. Over het voorspellen van vulkanische uitbarstingen

lezen wij in clit bulletin het volgende:

„On prediction of volcanic eruptions."

In such a case seismograph and tromometer observations made

at the vicinity of the centre of the volcanic activity would give

the people a warning of the approaching outburst. As a matter

of fact in the (Jsu San eruption of 1910, the precautionary

measures proved ttseful, no life having been lost in consctjucncc

of the explosions. I believe the problem of prediction ofgreat

volcanic eruptions is, in some cases not very difficult

In volume VI en VII vinden we uitvoerige berichten over.

„The eruption and earthquakes of the Asama Yama (1912)

en in vol VIII over „the Sakura Jima eruptions (1916).

Conclusie. Zoowel wat vulkanoloine als siismologie betreft

staan wij in Ned. Indie bij Japan nog verre ten achter.

Dit verzuim moet zoo spoedig mogelijk ingehaald worden.

Daartoe client echter zoowel de europeesche als inlandsche

bevolking dezer gewesten zooveel mogelijk mede te werken.

Wanneer we immers bedenken dat het keizerrijk Japan niet

veel grooter is dan het eiland Sumatra, zullen we alle zeer

zeker beseffen dat we onze krachten dubbel moeten inspannen

willen we datgene bereiken, wat tot nu toe in Japan reeds

gedaan werd. Daarbij komt dat het aantal deskundigen in

Japan procentsgewijze zeer veel grooter is dan in deze gewesten.

Het zal dan ook de taak van onze regeering moeten ziju, de

ambtenaren zoowel europeesche als inlandsche voor de zaak

te winnen. Persooulijke voorlichting en verspreiding van

goedkoope lectuur, bandelende over vulkanische en seismische

verschijnselen, zullen veel tot dit doel kunnen bijdragen.

De tijd. Geoloog. bij het Mijnwezen,

Dk. G. L. L. Kemmerling.



Over nauwkeurigheid bij het logarithmisch

rekenen in 't bizonder in de nautische

astronomic l)

DOOR

S. MARS.

De meest gebruikelijke logarithmen tafels zijn die van

4 tot 7 decimalen. In de tafels van Callet, die 10 decimalen

gcven, zijn logarithmen tot zelfs 20 decimalen opgenomen,

terwijl de grootc tafel van Schron een hulptafel van 16 deci-

malen bevat. Bkiggs gaf in 1624 een logtafel van 14 deci-

malen en Vlacq in 1633 van 10 decimalen.

De aard van het uit te wcrken vraagstuk bepaalt hoeveel

mautissen er noodig zijn om de veiiangde nauwkeurigheid

te kunnen bereiken. Het is toch een groot verschil of men
het azimuth van een hemellichaam in 1", 1' of 1° nauwkeurig
wil berekeneu. Zie o.a. het opstel van den Heer v. d. Tas
in deel 76 van "dit tijdschrift, biz. 171.

Bij de triangulatie gebruikt men soms 8 decimalen, voor

landmeters zullen 5 of 6 voldoende zijn. In de astronomic

waar het bij sommige problemen op zeer groote cijfernauw-

keuright'iil aankomt, zullen de 10 decimalige tafels van Callet

In de nautische astronomie gebruikte men nagenoeg in alle

lauden tafels van 6 decimalen (de oudere tafels, o.a. Swart,

hadden 7 decimalen).

Met de stoomvaart deed zich de behoefte aan veelvuldig

en vlug bestek-verbeteren door astronomische plaatsbepaling

ook meer en meer gevoelen. De astronoom, hydrograaf,

topograaf en landmeter rekent zijn waarnemingen meestal

niet dadelijk uit. Dit is wel het geval met den navigateur.

') Mededeeling van 14 April 1919.



Hij zou wel het astronomisch bestek zoo van z'n sextant af

willen lezen. Het gevolg hiervan is geweest, dat vele zee-

lieden op hun eigen houtje aan het besnoeien van de loga-

rithmentafels gingen, d. i. zij namen van de 6 slechts 4

decimalen en er werd veelal nog niet eens gelet op de 5 de

decimaal. Ook verschenen er z g. handige taf. ltjes met 3 of 4

decinulen. Da ir deze tafeltjes in vele gevallen zonder gevaar

voor groote onnauwkeurigheid dienst kunnen doen, was dit

oorzaak, dat er zeelieden waren, die bij voorkeur zulk een

tafel gebruikten, dus ook in gevallen waar het groote fouten

in de plaatsbepaling kon geven.

In Duitschland werd deze kwestie op last der Regeering

onderzocht door Dr. Kohlschutter, Astronom im Reichs

Marine Amt. Deze kwam tot de conclusie, dat de tafels

voor do astronomische plaatsbepaling op zee 6 decimalen

moesten hebben om steeds betrouwbare resultaten to kunnen

geven.

Men moet niet vergeten, dat de onvermijdelijke fouten de

astronomische plaatsbepaling op zee terug brengen van het

exacte tot een benadering, zoodat de beivuste fouten zeker

niet grooter dan noodig gemaakt behoeven te worden.

Wanneer de berekening geen kans geeft op grooter fout

dan 1 zeemijl verplaatsing van de hoogtelijn, dan is men reeds

tevreden en mogen formulc en tafel gebruikt worden.

In Holland is de nauwkeurigheid in de berekening bij

de plaatsbepaling op zee grondig onderzocht door D. Mars.

Het resultaat was, dat voor de meest gebruikelijke formules

logarithmen met 5 decimalen noodig waren en dat met 6

decimalen praktisch het resultaat hetzelfde is, dus overbodig.

Zie het tijdschrift „De Zee" 1903 biz. 533, 1904 biz. 69,

1912 biz. 945, 1913 biz. 114 en 313.

Toen in 1912 van mijn ABO tafels een 2 de druk noodig

was, besloot ik in samenwerking met mijn broeder deze tafels

uit te breiden en geschikt te maken tot het berekenen van

den uurhoek der hemellichamen, hoofdzakelijk noodig voor

de plaatsbepaling op zee naar lengtepunt.



De nieuwe tafel moest dan geheel aansluiten aan de be-

kcnde tafel voor circum-meridiaan-waarnemingen van Bossen

en Mars.

Nu kwam de kwestie hoeveel decimalen de log. trigon.

tafels moesten hebben. Er was uitgemaakt, dat 5 decimalen

noodig en voldoende waren. De in 1913 verschenen lengte-

punttafels geven echter 4 decimalen en toch praktisch de-

zelfde nauwkeurigheid als de gewone tafels met 5 of 6

decimalen. Hoe deze oplossing gevonden werd zal ik in 't

kort mededeelen. Voor uitvoerige beschouwing raadplege

men de genoemde jaargangen van het tijdschrift „De Zee".

Ter berekening van den uurhoek wordt uit de grondfor-

mule der astronomische plaatsbepaling op zee:

cos TS = cos PT cos PS + sin PT sin PS cos P =
sin h = sin b cos A -f cos b sin A cos P

,, ^ i/cos ssin(s — h) T
gevonden: bid '/

2 P =
]f ^ fc ^ ^ ... I

Waarin A == poolsafstand en s = V2 ( D + n + A).

Dit is de door den Franschen zee-officier Borda gegeven

uurhoekformule.

Onze landgenoot Cornelis Douwes gaf:

SinversP= cos(b=d)=linJ n
cos b cos d

Ten derde heeft men de formule:

Ofschoon deze formule, zooals straks zal blijken, voor de

navigatie met 4 decimalen praktisch de verlangde nauw-

keurigheid biedt, wordt zij niet gebruikt.



Neemt men 4 decimalen, dan heef t men, bij gebruik vanformule

i . .

.
ioK . -. «/,p- v, !

!?*,
cos - s

+

MT (s - h)

a i-
12 ' 2

I + log. sec. b + log.cosec A )

Elke term kan hoogstens een fout van 0,00005 veroorzaken,

zoodat de maximum d. log. sin. l

/2 P= '/
2
X 4 X 0.00005 =

0.0001.

Daar d. log. x = , waarin M = log. e = log.

2.71828= 0.434 de modulus der gewone logarithmen, heeft

Vs Mcot V, P d P = 0.0001

0.0002 tg. -1- P
en Meruit dP- —— = 0.000461 tg. V2 P-

Daar 0.000461 net aantal radialen der fout voorstelt, beef

t

men in boog seconden voor de maximum fout bij P= 6 uur:

0.000461 X 206 265" = 95" = 1' 35".

Een tafel in 3 decimalen geeft 950" = 15',8, waaruit dadelijk

blijkt, dat 3 decimalen te kort schieten.

Een tafel in 5 decimalen geeft 9,"5 en een in 6 decimalen

0,"95. Hieruit volgt dat voor de praktijk 6 decimalen omioodig

en dat 5 decimalen noodig en voldoende zijn.

Met een log. tafel zou men met bebulp der kolom E. D
hetzelfde vinden.

Shtinferpolatie. Bij het bepalcn van con hoek door zijn

goniometrische getallen, zonder interpolate, neemt men dien

hoek uit de logarithmentafcl, welks log. die van den gevraag-

den hoek het dicbtst nabijkomt. Mocht het voorkomen, dat

eenigo opvolgende tafelhoeken, eenzelfde log. hebben, zoo

neme men van die hoeken de middelste of een der middelsten.

Klimt de tafel met 1' op, dan krijgt men voor l

/2 P een

grootste fout van 1', dus in P een fout van 2'.

Rekent men nu nog de afronding in boogminuten van h

en A, dan krijgt men voor de formule sin V2 p biJ afron "

ding in 4 decimalen, voile minuut, zonder slot interpolate bij



accumulate der fouten een totale maximum fout van 3,'3

en bij halve minuten 2'.8 Met slot-interpolatie respectievelijk

2.'l en 1.'9.

De formule voor tg. !

/2 P geeft d log tg. V 2 P =
Mdtg.^P M sec. 2 -[Pd4P

2 sin

dus d P =

~- P cos ~
0,0001 .

0,434
S"

0,00023 si

P

iP =

ii P.

d P, waaruit

Dit is de helft van de fout voor sin '/2 P en wcl een

maximum van 48".

De formule voor tg.
l

[ 2 P geeft bij afronding, 4 decimalen,

voile ininuut met slot interpolate een grootste fout vanl.'3

en halve minuut met slotinterpolatie l.'O, zoodat deze formule

met slot-interpolatie praktisch de verlangde nauwkeurigheid

geeft met een tafel in 4 decimalen.

De Douwesformule geeft een max. eindfout met 4 decimalen,

voile minuut met slotinterpolatie van 4.'5 en in l

f2 minuten

van 4."2.

Cornelis Douwes gebruikte de sin vers. P formule voor

zijn buitenmiddagsbreedte, cos (b— d) — sin h -f sin vers. P
cos b cos d.

Opmerking verdient, dat hij 5 decimalen nam, hoewel de

overige tafels, overeenkomstig den tijdgeest, 7 decimalig

waren. Hieruit blijkt wel dat Douwes dit na onderzoek der

nauwkeurigheid heeft gedaan. Zijn buitenmiddagbreedte-

methode verscheen in 1754 en zijn tafels in 5 decimalen in

1760, dat is in een tijd toen de logarithmische functies pas

door Euler e.a. waren behandeld.



De forraules voor sin l

/2 P, tg !

/2 p en sin vers - p met B

of 6 decimalen, afronding voile minuut en slotinterpolatie

geven een max. fout van l.'O en afronding in x

\ 2
min. van

0.'5 zonder slotinterpolatie rcspec'tievelijk 1.'6 en 0.'8.

In de foutformule voor sin ]

j2 P:

~
M

/2— heeft M een grooten invloed op de

fout. De tg. V2 P formule geeft zooals we zagen d P =

Hieruit volgt, dat men over twee middelen beschikt om

het weerstandsvermogen eener formule te versterken, ten

eerste de keuze der bepalende functie en in de tweede plaats

die van den modulus.

Daar de formule voor tg '/s P geen ingang heeft gevonden,

werd het tweede middel aangewend.

In plaats van 10, werd als grondtal genomen 10

zoodat de modulus der logarithmen in de lengtepunttafels

4 X 0.4343 = 1.7372 is. Hierdoor is de gewone max. log.

fout gereduceerd tot -?|- = 24" en bedraagt zij 23" bij

een hoogte van 3°.

Briggs nam in 1615 op praktische gronden het grondtal van

ons talstelsel als grondtal voor zijn logarithmenstelsel aan.

1. Men kan voor alle getallen den wijzer onmiddellijk

opschrijven.

2. Dezelfde mantisse voor alle getallen welke uit dezelfde

cijfers bestaan. Hierdoor een vereenvoudiging der log. tafels.

Door het invoeren van een grondtal met grooter M zou men

deze voordeelen prijsgeven.

Met het grondtal 10
4

behouden de logarithmen der gonio-

metrisehe getallen haren gewonen negatieven wijzer (—10)

bij de plaatsbepaling naar lengtepunt. Tot een uurhoek van
u 25m 44s moet men achter bij log. sem. vers. P— 20 denken.



Dit heeft echter geen bezwaar, daar zulke kleine uurhoeken

weinig voorkoraen. Ten overvloede is dit in de tafel door

een streep aangegeven.

De gebruikte formule is de logarithmisch gemaakte Douwes-

formule of ook wel de gewijzigde formule van Boeda genoemd:

sin 2
'/a P = 7i sin - vers- P "" sem. vers. P =

sec. b sec. d cos. s sin (s - h).

Tafel V geeft na optelling van 4 logarithmen dadelijk P.

Met afronding van b, d en h op de naaste voile minuut

en zonder slotinterpolatie voor P is de max fout praktisch

op 1' te stellen.

Eenige voorbeelden.

Brigg. log. 4 decimalen

log. sin. 80° t/m 80° 4' = 9.9934

Lengtepunttafel log. sin 80° 0'= 9.9734

log. sin 80° 4' = 9.9738.

In het eerste geval geen verschil van 80° 0' t/m 80° 4' en in

het tweede geval steeds een verschil van 1 in de 4de decimaal.

Om de logarithmen in hettafelstelselte berekenen, heeft men

:

log. tafelstelsel = 4 X log. Briggstelsel.

Brigg. log. sec. 11°0'= 0.00805

Tafel log. sec. 11° 0'= 4 0/o 0.00805 = 0.0322

Tafel V geeft log. sin2 »/2 P= sem. vers. P= 2 log sin l

/f P
Voor P= 2 uur geeft de tafel 2 X4 X (9.41300- 1 0)= 5.3040.

Daar het auteursrecht dezer tafelen door de Nederlandsche

Regeering is aangekocht en in de nieuwe door den zeeofficier

Havebkamp samengestelde tafels de log. tafels der lengte-

punttafels niet voorkomen, krijgen de tafels met het grondtal

10
4

historische beteekenis en gaf mij dit aanleiding in deze

Bestuursvergaderiug een enkel woordje te zeggen over nauw-

keurigheid bij het logarithmisch rekenen.

In plaats van onze tafel V geeft Haverkamp een log.

sinusversustafel. Voor de Douwesformule dus geschikt, maar

niet voor de gewijzigde formule van Borda, daar men hier

steeds log. 2 = 0.30103 moet bijtellen, zoodat men 5 in plaats
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van 4 logarithmen moet optellen. Zie het schema op biz. 96 der

lengtepunttafels en dat op biz. 279 dertafels van Haverkamp.

Waar het een landsuitgave betreft, zou men verwachten,

dat de beste crjfer-vorm genomen was, dit is echter niet zoo.

Ook zijn de tafels te vol. Vergelijk den ruimen druk der

ABC tafels met wat Haverkamp geeft en men zal zeggen,

dat wat de uitvoering betreft, geen vooruitgang valt te boeken.

In de „Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteoro-

logie". Heft VIII van 1914 komt een artikel voor van

W. Immlee getiteld:

— Uber die Verwendbarkeit vierstelliger Zahlentafeln in

der nautischen Astronomie.

—

Ook Immler komt tot besluit dat de tangens en cotangens

functie geschikt zijn voor de log. berekening met 4 decimalen.

Hij weet echter geen formule met een tangensfunctie die

geschikt is voor de nautische astronomie.

In plaats van de log. trigonom. functien stelt hij voor de

natuurlijke waarden te nemen. Hoewel men voor sinus tot

70° en voor cos tot 20° op 1' nauwkeurig komt, is dit minder

dan de lengtepunttafel geeft. Zie voor de inrichting van de

tafels van Immler het genoemde artikel.



Het Bergklimaat van Java. ')

Dr. C. BRAAK.

Van de geschriften, die over het bergklimaat van Java

handelen, zijn in de eerste plaats te noemen de bekcnde

beschrijvingen van Junghithn, die door zijn langdurig verblijf in

Java's bergland over eengrootepersoonlijkeervaringbescbikte.

Zijne schetsen zijn nog steeds de beste, die wij bezitten. Aan het

klimaat van Tosari heeft Kohlbrugge eenige opstellen gewijd

en daarin tevens een vergelijking gemaakt met het klimaat

van andere bergen, o.a. van het Yanggebergte en van eenige

bergstations buiten Indie gelegen. Verder kunnen de artikelen

van Van Gennep over den Yang worden genoemd, het rapport

van Staal en van der Stok omtrent de gesehiktheid voor een

eveutueele legering van troepen in den Preanger, en valttc ver-

melden, dat verschillende andere schrij vers kleinere opstellen

hebben gewijd aan het bergland van Java als plaats voor

sanatoria. Daarenboven zijn verspreide mededeelingen en waar-

nemingen op vele plaatsen in de litteratuur te vinden.

In de laatste jaren is onze ervaring op dit punt auimierkelijk

verrijkt, en het schijnt mij daarom niet van belang ontbloot

een korte samenvatting te geven van wat wij van het berg-

klimaat van Java weten.

Daarin zullen eerst de meest kenmerkende eigenschappen

worden behandeld van het bergklimaat in het algemeen en

vervolgens zullen van enkele plaatsen de voornaamste locale

eigenaardigheden worden vermeld.

Omdat in deze voordracht slechts een algemeene schets

der voornaamste klimaatsfactoren zal gegeven worden, zullen

wij gemakshalve niet van de gemiddelde waarden der bestaande

') Naar een voordracht, gehouden in de bestuursvergadering der

K. N. V. van 20 Januari 1919.



, ^mingsreeksen uitgaan, maar, voorzoover geen grootere

nauwkeurigheid wordt vereischt, uitgaan van de waarnemingen

van 6en bepaald jaar, en zullen wij daarvoor het vrij normale

jaar 1915 kiezen.

Temperatuur. Het verschil tusschen het berg- en laagvlakte-

klimaat wordt in de eerste plaats bepaald door de lucht-

temperatuur.

Verschillen in bewolking en vochtigheid, in windsterkte en

regenval, hoezeer zij ook mede hunnen stempel op hetweer

drukken, spelen, vergeleken met de temperatuur, toch slechts

een ondergeschikten rol ; het essentieele verschil tusschen het

klimaat van het bergland en dat der tropischelaagvlaktebestaat

in de lagere temperatuur, die in de bergen heerscht. ')

Feitelijk is daardoor een algemeene karakteristiek van het

bergklimaat gemakkelijk te geven, want de temperatuur, althans

de gemiddelde temperatuur, hangt op eenvoudige wijze samen

met de hoogte boven zee. Zij neemt, op slechts geringe

afwijkingen na, met 5V2 per 1000 meter af. Plaatsen op

gelijke hoogte gelegen hebben op Java praktisch gesproken

dezelfde gemiddelde temperatuur, en deze laat zich met de

bovengenoemde temperatuurafname gemakkelijk berekenen;

de temperatuur op zeeniveau kan op 26°. 5 Cgesteld worden.

Welke fout men op die wijze maakt, moge blijken uit de

getallen der onderstaande tabel, die aangeven, hoeveel de

werkelijke temperatuur van de berekende afwijkt.
2
)

') Zie ook dit tijdschrift, deel 77, afl. 1. De natte-bol-temperaturen

als klimatologische factor.
2
) Asembagoes ligt in de noordkustvlakte in Oost-Java, ten N. van

het Idjengebergte, Modjowarno in het binnenland, in de residentie

Soerabaja, 12 km ten ZO van Djombang, Rogodjampi ten ZO van

den Idjen, 14 km ten ZW van Banjoewangi, Tamansarie op de ZO-
helling van den Idjen, 12 km ten NW van Banjoewangi, Goenoeng
Rosa in het Preanger bergland ten Z van de halte Lampegan (tus-

schen Soekaboemi en Tjiandjoer), Kajoemas op de noordhelling van

den Idjen, Kalisat in de noordelijke kom van het Idjenhoogland,

Patjet op den oostflank van den Gedeh, iets ten Z. van Sindanglaja,

Gembtok Selong op de westhelling van den Pangerango, den twee-

lingstop van den Gedeh, Tjibodas is de bekende bergtuin op de NO
helling van den Gedeh-Paugerango.



Hoogte
king in

Hoogte

in

Afwij-

Celsius

Pasoeroean 5 0.2 Bandoeng 730 0.1

Batavia 8 0.2 Goenoeng Rosa 1022 -0.5

Pekalongan 9 0.5 Kajoemas 1060 -0.2

Asembagoes 35 0.2 Kalisat 1100 -2.2

Modjowarno 50 -0.1 Patjet 1110 -0.8

Djember 83 —0.5 GamblokSelong 1120 -0.9

Rogodjampi 89 0.4 Tjibodas 1400 -0.8

Buitenzorg 240 0.1 Tosari 1735 -0.6

Tamansari 590 -1.1 Pangerango 3023 0.0

Met uitzondering van Bandoeng, waar de temperatuur,

de hoogte in aanmerking genomen, iets te hoog is, hebben

alle stations tusschen 500 en 2000 meter hoogte een nega-

tieve afwijking. Men zou daarom beter doen, wanneer het

die hoogte geldt, niet met 26°.5, maar met 26°.0 voor

zeeniveau te rekenen. De afwijking blijft dan voor al deze

bergstations beneden 0.°6, behalve voor Kalisat, welks groote

afwijking bij de locale klimaatsbeschrijving nog ter sprake

zal komen.

Het ligt voor de hand de vraag te stellen, in hoeverre de

temperaturen in het bergland met de temperatuur in Holland

(bijv. aan het Meteorologisch Instituut te de Bilt) overeen-

komen. Doordat op Java de temperatuur het geheele jaar
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door zeer weinig verandert en in Holland in zeer belangrijke

mate, kan men voor Java de gemiddelde jaartemperaturen

nemen en die vergelijken met de temperatuur in de verschil-

lende maanden in Holland.

De gemiddelde temperatuur van Hollands warmste zomer-

maand (Juli, 17°) wordt op Java eerst op 1600 meter hoogte

bereikt. Dit is o.a. de gemiddelde jaartemperatuur te Tji-

njiroean, 1585 m. hoog, de gouvernementskinaonderneming

op de hoogvlakte van Pengalengan. De maandgemiddelden

te Tjinjiroean over het tijdvak 1905 —- 1911 varieeren tusschen

16°.2 (Aug.) en 17°.3 (April), het jaargemiddelde is 16.°8.

In het koude Tosari (1735 m. hoog), dat een gemiddelde

temperatuur van 16° heeft, is het het geheele jaardoorniet

koeler dan in de Hollandsche Juni-maand (15°), althans

gemiddeld, want de absolute maxima zijn aan de Bilt veel

hooger dan te Tosari, de minima veel lager.

Het hoogland van den Yang, in Oost-Java, heeft in zijn

laagste deelen (2200 m. hoog). waar het meteorologisch station

staat, een gemiddelde temperatuur van 13°.5, vergelijkbaar

met de September-temperatuur aan de Bilt.

De temperatuur op den 3000 m. hoogen Pangerangotop (9°)

ligt tusschen de Hollandsche April- en Mei-temperatuur

in en is vrijwel gelijk aan de gemiddelde jaartemperatuur (10°).

Geheel gaat de vergelijking dezer gemiddelde temperaturen

natuurlijk niet op, omdat aan de Bilt de afzonderlijkedagen

veel meer van het gemiddelde afwijken dan in Indie hetgevalis.

Sterker dan in de gemiddelde temperatuur doen de locale

invloeden zich gelden in de maxima en minima en in den

dagelijkschen gang van de temperatuur.

De onderstaande tabel geeft, (gerangschikt naar de hoogte),

voor alle stations in Vol. V (1915) der Observations" ver-

meld '), de absolute en gemiddelde dagelijksche minimum-

temperatuur en de maximale en gemiddelde dagelijksche

temperatuurschommeling.

') Volledigshalve zijn ook van het Yang-plateau de beschikbare

gegevens, (April — Dec. 1916), toegevoegd.



Temperatuur- Dagelijksche

minimum schommeling

1915
Hoogte Abso- Gemid- Abs

J"
1 Gctnid-

^ |

delde

Pasoeroean 5 180.4 22°.6 12.°9 8°.9

Pekalongan 9 20.1 23.6 10.7 7.3

Asembagoes 35 16.4 21.7 17.9 10.6

Modjowarno ') 17.2 22.1 15.0 9.6

Djember ') 83 16.9 21.9 13.8 8.5

Rogodjampi 89 18.0 22.7 13.6 8.5

Buitenzorg 240 11.8 8.1

Tamansari ') 590 13.3 19.0 13.1 7.3

Bandoeng 730 11.3 18.7 16.9 9.2

Goenoeng Rosa 1022 14.5 17.7 11.8 6.8

Kajoemas 1060 15.2 18.1 11.2 6.2

Kalisat 1100 4.8 12.9 19.1 10.8

Patjet 1110 9.8 16.0 15.2 7.7

Gamblok Selong 1120 15.0 17.7 9.3 4.5

Tjibodas 1400 10.8 15.1 12.4 7.0

Tosari 1735 14.7 8.2 4.2

Yang-plateau 2
) 2180 2.5 9.6 16.2 9.8

Pangerango 3023 3.2 7.4 12.8 6.4

Uit deze cijfers is te zien, dat de temperatuurschommeling

naar boven toe niet zoozeer van de hoogte als wel van de

orografische ligging afhangt.

De geringste gemiddelde schommeling hebben, gerangschikt

naar
\ opklimmende waarden daarvan, de stations Tosari,

Gamblok Selong, Kajoemas, Pangerango, Goenoeng Rosa,

Tjibodas en Tamansari, alle gelegen op sterk hellend terrein.

') Van Modjowarno December, van Djember Juni en Juli,

December, De ontbrekende maan-

resp. door December 1914, Juni en Juli 1916.
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Alle andere stations liggen op vlak of zwak hellend terrein

en danken aan die omstandigheid huune grootere tempera-

tuuramplitude.

De dagelijksche temperatuurschommeling verschilt in het

bergland van Java in het algemeen niet veel van die in den

Hollandschen zomer.

Het zijn minder de maxima dan wel de minima, die deze

verschillen beheerschen. De minimumtemperaturen zijn,

hunne hoogte in aanmerking genomen, veel lager op de vlakke

deelen dan op de hellingen. In 1915 (zie de tabel)wasde

laagste temperatuur te Bandoeng (11.°3) bijna gelijk aan die van

Tosari (ll.°l), ofschoon het laatstgenoemde station 1000 meter

hooger ligt, die van Kalisat (4.°8) slechts weiuig boven het mini-

mum op den 1900 meter hooger gelegen Pangerango-top (3.°2).

Het gemiddelde minimum (12.°9) bleef te Kalisat bijna 2° bene-

den dat van het ruim 600 meter hooger gelegen Tosari (14°.7).

De laagste minima worden waargenomen op de komvormige

terreinen, waar 'snachts de door uitstraling afgekoelde lucht

zich verzamelt.

De uitstraling is het sterkst in den drogen tijd en neemt

toe met de hoogte boven zee, omdat de ijlere en weinig

waterdamp bevattende lucht gemakkelijk de straling doorlaat.

Niet zelden daalt in het gebergte de temperatuur beneden

het vriespunt en treden nachtvorsten op. De geringste hoogte,

waarop nachtvorst op Java is waargenomen, is 900 meter,

te Blawan, in het laagste gedeelte van het komvormige

noordelijk deel van het Idjen-hoogland. Op sterk hellend

terrein komt nachtvorst niet voor.

Betrekkelijke vochtigheid. In de bijgaande tabel zijn sainen-

gebracht (voor 1915) voor de verschillende stations de gemid-

delde betrekkelijke vochtigheid, het absolute minimum, het

gemiddelde maximum en minimum en het verschil van deze

twee, de gemiddelde dagelijksche schommeling.

Het absolute maximum is niet vermeld, het is voor alle

stations ongeveer 100 pCt.



TABEL III.

Betrekkelijke vochtigheid in procenten.

1
I

M
Betr. vochtigheid

1915
|| % ~z

j 2
= E

~ z ~- -
I % i \-i

Batavia 83
-

38 :
\ 65 95 30% 94 < 80% -14'.,

Pekalongan 82 40 61 94 33 93 81 -12

Asembagoes 70 36 58 93 39 8S 81 - 7

Modjowarno ') 77 21 50 96 46 92 75 -17

Rogodjampi 78 24 54 91 37 88 80 - 8

Buitenzorg 81 25 57 94 37 90 84 - 6

Tamansari 85 31 08 88 -2
Bandoeng 80 19 54 95 41 91 78 -13

Goenoeng Rosa 28 63 92 29 89 85

Kajoemas 78 17 61 90 29 SO 85 5

Kalisat 32 94 33 92 83 - 9

Patjet 85 23 67 94 27 91 88 - 3

Gamblok Selong 84 44 70 94 24 81 88 7

Tjibodas 67 92 25 83 5

Tosari 82 20 61 94 73

Yang-plateau 2
) 86 88 2

Pangerango ') 86 6 67 98 31 85 92 7

Deze tabel leert ons, dat de betrekkelijke vochtigheid

slechts weinig met de hoogte verandert; meu kan in het

daggeraiddelde en in het gemiddelde minimum een toename

met de hoogte ontdekken, maar zij is gering.

In de laatste drie kolommen is nog opgenomen de betrek-

kelijke vochtigheid resp. te 6 u. 's morgens en 6 u. 's avonds

en het verschil tusschen beide. In de verschillen is duidelijk

een systematische gang te herkennen. Zij zijn negatief in

de laagvlakte, nemen met de hoogte toe en worden ten slotte

positief; er is een groot onderscheid tusschen de hellings-

') Van Modjowarno ontbreekt November en December, van den

Pangerango Januari. De ontbrekende maanden zijn vervangen

resp. door November, December 1914, Januari 1916,

2
) Yang-plateau; April-December 1916.
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en de vlaktestations, de eerste wijken meer naar den positieven,

de laatsten meer naar den negatieven kant af.

De twee invloeden te samen, net hoogte-effect en dat der oro-

grafische ligging, hebben tot resultaat, dat op sterk hellend

terrein en in net hooggebergte, voorzooverhetgeenuitgestrekte

ingesloten hoogvlakten betreft, de betrekkelijke vochtigheid

's nachts afneemt, in de laagvlakte en op ingesloten uitgestrekte

hoogvlakten daarentegen gedurende den nacht voortdurendtoe-

neemt tot aan zonsopgang. In hetlaatste gevaltreedt tegelijker-

tijd sterke dauwvorining op en konien morgennevels vaak voor.

(Zie ook „Verschillen tusschen de moessons").

Bewolking, zonnescMjn. De bewolking neemt toe, wanneer

men het gebergte nadert; de nabijheid van hooge bergcoinplexen

speelthierbij een minstens even groote rol alsdehoogte bovenzee.

Ook maakt het een groot verschil, hoe de stations ten op-

zichte van de vulkanen zijn gelegen.

De bewolking is op de buitenhellingen der bergen, vooral

die, welke naar de zeezijde zijn gericht, grooter dan op de

meer afgesloten, en meer in het binnenland gelegen plaatsen.

De geringste bewolking en helderste zonneschijn heerschtin

de laagvlakte en op de afgesloten hoogvlakten van niet te

geringe uitgebreidheid.

Alvorens over te gaan tot de vermelding der waarnemings-

resultaten, die deze gevolgtrekkingen nader toelichten, moge

ten scbematische schets der wolkenvorming hier een plaats

vinden. (Zie het diagram).

In de tropen is de wolkenvorming voornamelijk het gevolg

van de verwarming door de zon ; in den loop van den morgen
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wordt de aardoppervlakte verhit, zij deelthare warmtemede
aan de op haar rustende luchtlagen en deze lucht stijgt op,

totdat zij zoo sterk is afgekoeld, dat condensatie intreedt en

de cumuluswolken zich beginnen te vertoonen. Hellend terrcin

versterkt deze opstijgende beweging in hooge mate, vandaar

dat de cumulusvorming zich vooral coucentreert op de hooge

vulkanen. De cumulusvorining begint er eerder en de bewol-

king is er sterker dan boven de laag?lakte.

Boven de vlakte zweven de cumuluswolken met hunnen

onderkant vrijwel alle op dezelfde hoogte, welke te Batavia,

en in net algemeen boven de laagvlakte, ongeveer 700 tot

1000 meter bedraagt.

Op de berghellingen vormen de eerste wolkjes zich op

grootere hoogte, te Tosari ziet men bijv. in den regel eerst

de hoogere hellingen uit net oog verdwijnen, ter plaatse drijven

de wolken dan nog op eenigen afstand boven den grond;

geleidelijk daalt de wolkenbasis en tenslotte treedt de nevel

op. Dit komt, doordat de door den berg aangezogen lucht

voor een groot deel uit de hoogere lagen afkomstig is

en niet van de benedenste luchtlagen, die den meesten

waterdamp bevatten.

Eerst langzamerhand stijgt de hoeveelheid van beneden

aangevoerden waterdamp en daalt de wolkenbasis. Toch blijft

de wolkenbasis tegen de berghelling een kromming naar

boven vertoonen, en zijn de stations, op de buitenhelling van

de bergen gelegen op een hoogte van 700 tot 1000 meter,

in den regel nevelvrij, ook al hangt boven de laagvlakte op

die hoogte een aaneengesloten wolkendak.

Eerst in den laten namiddag dringt niet zelden ook tot

die hellingstations de nevel door.

Op min of meer afgesloten hoogvlakten, waar de vochtige

benedenlucht nog veel minder goed kan doordringen, is de

stijging van de wolkenbasis nog veel sterker waar te nemen.

Bijv. is net plateau van Pengalengan, dat een hoogte van 1500

meter heeft, slechts zelden in nevel gehuld; de wolken zweven

er in den regel op aaninerkelijken afstand boven den grond.
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Het bijgaande diagram geeft een schematised schets der

bewolking in het eerste ontwikkelingsstadium. De cumuli

hebben zich nog niet tot buien ontwikkeld.

Op een ingesloten hoogvlakte komt derhalve mistoverdag

veel minder vaak voor dan op de buitenhellingen op dezelfde

hoogte. Ook is de bewolking zelve er geringer. Daarentegen

komen morgennevels op de hoogvlakte dikwijls voor en zijn

zij op de hellingen zoo goed als onbekend.

TABEL IV.

Zonneschijn in procenten.

1915
1 1 I if j J

d
l~ 1

!

Batavia 55 .. 8-8.30 50Vu 61<>/fl 56% 53"/,, 52% 65% 72% 76%
Pekalongan 51 8.30-9 54 64 58 58 54 66 73

Asembagoes 59 9-9.30 58 63 60 61 55 63 72 63

Djember 9.30-10 58 64 60 60 54 69 50

Rogodjampi 10-10.30 61 63 59 60 52 63 38

Buitenzorg 46 10.30-11 64 62 57 57 47 49 57 29

Tamansari 35 11-11.30 62 61 53 53 43 45 54 24

Petoeng 11.30-12 59 56 46 46 36 39 46 21

Omboh 39 12-12.30 58 59 42 39 33 21

Bandoeng 44 12.30-1 57 60 43 44 37 34 45 IS

Sambawa 34 1-1.30 54 60 42 38 37 33 45 17

G. Rosa 39 1.30-2 52 58 38 34 32 31 45 17

Kajoemas •) 43 2-2.30 52 57 36 31 30 30 42 16

Kalisat 52 2,30-3 50 56 33 26 25 27 41 15

Tosari 32 3-3.30 46 53 28 24 22 26 37 13

3.30-4 39 50 24 22 17 26 33 13

In de zonneschijncijfers is duidelijk een afname met de

hoogte te constateeren, en tevens valt op te merken, dat het

hoogvlaktestation Bandoeng gunstig afsteekt bij de helling-

zijn geioterpoleerd met het
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stations Tamansari, Petoeng Omboh, ]
) Sambawa 2

) en

G-oenoeng Rosa, en het hoogvlaktestation Kalisat eveneens

bij de hellingstations Kajoemas en Tosari.

De verschillen zijn 's morgens betrekkelijk gering en worden

voornamelijk be*paald door de namiddagen. De namiddag is

op de kustplaatsen Batavia, Asembagoes vrij zonnig, na het

doorkomen van den zeewind klaart de lucht niet zelden geheel

op, daarentegen is het in het gebergte en in de nabijheid

daarvan 's middags in den regel zwaar bewolkt of mistig.

De cijfers der tabel lichten dit verschijnsel nog nader toe.

Vooral is opmerkelijk de sterke tegenstelling te Tosari

tusschen den voor- en den namiddag.

Vergelijking van Kalisat en Tosari met Assembagoes, alle

drie stations in Oost-Java gelegen, leert verder nog, dat de

bergstations, in den vroegen morgen meer zonneschijn hebben

dan de vlakte.

Eenigermate, hoewel minder sterk, komt zulks ook in de

verschillen tusschen Buitenzorg en Batavia uit.

Hoe hooger in het gebergte, des te vroeger in den morgen

begint het zonneschijnpercentage af te nemen. In de tabel

wordt dit verschijnsel aangegeven door de verschuiving der

vet gedrukte maxima. Het wijst er op, dat de cumulusvorming

vroeger begint naarmate de hoogte toeneemt. Dat desniettegen-

staande in de vroege morgenuren het gebergte meer zon heeft

dan het laagland, is een gevolg van het veelvuldiger voorkomen

van gelaagde wolken en van de sterkere absorptie van dezonne-

stralen (zie hieronder) in de atmosfeer boven de laagvlakte.

(Zie ook : „Verschillen tusschen de moessons").

Intensiteit der zonnestraling . De hoeveelheid zonlicht hangt

niet alleen van de bewolking af, maar ook van de absorptie in den

atmosfeer. Hoe geringer de hoeveelheid lucht is, die de stralen

') Gelegen, 664 m. boven zee, op den zuidelijken bergrug nabij

den ZZW voet van den Semeroe.
2
) Gelegen, 880 m. boven zee, in den Z.O.-Preanger, in het bergland

ten Z.O. van den Tjikorai, op 20 km afstand van den bergtop.
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raoeten doorloopen, des te geringer is het gedeelte der straling

dat door den atmosfeer wordt tegengehouden. Vandaar, dat

in de bergen de intensiteit van het zonlicht grooter is dan

op de laaggelegen stations; vooral de ultra- violette stralen

zijn er sterker.

Regen. In nog sterkere mate dan de bewolking neemt de

regenval toe wanneer men, uit de laagvlakte komende,

het gebergte nadert. Het bekeude voorbeeld van de regen-

stations, die van Tandjong-Priok tot Buitenzorg op een

lijn van N. naar Z. gelegen zijn, moge hier nog eens een

plaats vinden.

p
T|-

Batavia. Co^
r

eli
. M

?*®" Depok. Bodjonggede- Buitenzorg.

Verder naar boven toe verandert op den Gedeh de regenval

slechts weinig, bijna alle stations, op den vulkaan gelegen,

hebben, den bergtop zelf meegerekond, een jaarsom tusschen

3000 en 4000 m.m. Op vele andere bergen zijn de locale

verschillen grooter; vooral wijken de plaatsen, waar de raoes-

sonwind tegen het gebergte oploopt, door hunnen grooten

regeuval af. Wij kunnen op deze locale verschillen hier niet

verder ingaan en verwijzen dienaangaande naar de bestaande

regenkaarten.

Wei zullen wij hier nog de duur en intensiteit van den

regen aan een nadere beschouwing onderwerpen en kiezen

daarvoor de waarnemingsplaatsen op den Gedeh-Pangerango

gelegen, met Buitenzorg en Batavia als vergelijkings-

stations.



,*.,,
1914-1915

l'.-i ;-

1916

Aantal M.ni. Grootste hoeveel-

me-
re-en re sen heid i n millimeters

ters ^ 'Vr.ir'"
mum) '/4«ur '/

2 uur luur

Batavia 8 0.0 4.9 7.1 28 .|«
Buitenzorg 275 1.7 6.2 8.9 34 50 80
Patjet 1110 1.1 7.5 11.6 29 38 55

Gamblok Selong 1120 1.8 5.3 10.7 25 36 49

Tjibodas 14(H) 2.0 7.1 35 49

Pangerango 3000 2.4 3.2 4.G 20 25
I

37

Onvolledigheid der waarnemingen en verwisseling van

instrumenten maakte bet wenschelijk verschillende jaren to

gebruiken.

In de vijfde kolom der bovenstaande tabel beteekent

„maximum", dat de getallen geldcn voor dat deel van den dag-

,

waarop de sterkste regens vallen; zij gelden voor de 2-uur

intervallen 12— 2 of 2 — 4 uur namiddags. In de laatste

drie koloramen is de allergrootste hoeveelheid vermeld, die

in het geheele jaar is voorgekomen.

Niettegenstaande de totale val op den bergtop iets geringer

is dan op de lager gelegen stations, regent het er langer,

de regens zijn zwakker en naderen meer het karakter der

Hollandsche buien.

Het regent op den top minder sterk dan op een der andere

stations, zooals in elk der laatste vijf kolommen uitkomt.

De gemiddelde intensiteit is het grootst te Patjet, de aller-

zwaarste regens vallen echter te Buitenzorg.

Verdeeling van den regen over den dag. AIs regel valt de

meeste regen in de naraiddaguren, en zijn de vroege morgen-

uren het droogst.



De concentrate op een bepaald gedeelte van den dag is

bijzonder sterk op de in het binnenland gelegen laagvlakte-

stations (zie ia de tabel Djember, Modjowarno en Buitenzorg)

en op vele bergstations (zie Kajoemas, Patjet, Gamblok Selong,

Tosari). Aldaar zijn de eerste morgenuren, zelfs in het

natte seizoen, zoo goed als regenloos, en kan men zelfs in

den westmoesson bijna iederen morgen op eenige uren helderen

zonneschijn rekenen.

TABEL VI.

Dagelijksche gang van den regen.

2- uursommen, uitgedrukt in procenten van de dagsom.

1915
i 5

i
tf 1

3
1

I
d

j
- H 1^

0-2 6 n j 2 2 1 2 4 2 4 2 5

2-4 8 8 7 o4 2 1
8 3 2 l 2 O6 3

4-6 4 3 6 0" 1 1 2 2 (i* 2 *1 1 3

6-8 4 2 5 P 4 2 1 2 2 2 3 o4 4

8-10 3 3 5 0' 0' O3
1 4 1 1 3 1 2

10-12 6 2 10 3 1 2 12 17 3 7 6 7 6

12-2 11 4 8 10 15 9 33 33 18 26 18 21 15

2-4 16 6 17 43 31 19 27 23 16 25 19 35 21

4-6 11 12 25 23 15 8 18 16 13 22 17

6-8 15 11 13 11 14 21 4 3 17 10 16 6 10

8-10 24 6 6 O8 2 11 5 8 2

10-12 * 15 7 1 2 3 2 1 7 3 7 2 6

Mu ler sterk is dit verschijnsel op plaatsen, waar door

opstuwing van den wind een vrij sterke regen neerslaat.

Dit komt, doordat de stuwingsregens veel minder aan bepaalde

tijden van den dag gebonden zijn dan de buien, die aan de

dagelijksche verwarming hunnen oorsprong danken en die

den hoofdrol spelen, overal waar de directe stuwingsinvloed
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van den wind gering is, hetgeen op de meeste plaatsen in

Java's bergland net geval is.

De invloed der stuwingsregens is o.a. merkbaar in de

regenverdeeling op den Pangerango.

Het minst concentreert zich de regen op een bepaalden

tyd van den dag op de kustplaatsen (zie Batavia, Pekalongan,

Asembagoes), welke verzwakking van den dagelijkschen gang

vooral optreedt in den tijd, dat de moesson van de zeezijde waait-

Uit de cijfers der tabel is ook nog af te leiden, dat de

regens in het gebergte in den regel iets vroeger op den dag

optreden dan in de laagvlakte.

Weliswaar hebben de bergen meer regen dan de kuststations,

maar het onaangename van dien sterkeren neerslag wordt er

getemperd door een gunstiger verdeeling over den dag.

Wind. De wind is voor het bergklimaat een factor van

veel beteekenis. Wanneer men zijn huis moet gaan afsluiten

tegen den tocht, en de gunrheid van den wind het verblijf

in een open galerij onaangenaam maakt, mag men in Indie

met recht het klimaat minder aangenaam noemen, al heeft

ook de wind voor dengene, die in de buitenlncht vertoeft en

lichaamsbeweging neemt, veel opwekkends.

In het algemeen is in het bergland van Java dc wind-

sterkte gering, maar waar plaatselijke omstandigheden daartoe

medewerken, kan de moesson vrij krachtig zijn en op sommige

plaatsen kan ook de dalwind midden op den dag vrij sterk

zijn. Het zou mij te ver voeren hier een overzicht te geven

van het windstelsel in het bergland van Java, ik zal mij

daarom beperken tot behandeling, bij de locale klimaats-

beschrijving, van het windstelsel van enkele stations.

Luditdrnkking. De afname van den barometerstand met

de hoogte wordt bij vrij groote benadering voorgesteld door

het onderstaande tabelletje.



Verschillen tusschen de moessons.

Evenals in de laagvlakte neeip* ook in het gebergte het

verschil tusschen het droge en vochtige jaargetijde van West-

naar Oost-Java toe, doordat de oostmoesson naar het oosten toe

hoe langer hoe droger wordt.

Dit droger worden van den oostmoesson heeft niet inalle

hoogtezones op gelijke wijze plaats; vooral de bewolking en

betrekkelijke vochtigheid vertoonen afwijkingen, waarop tot

goed begrip der zaak nog de aandacht moge worden gevestigd.

Bewolking. In den westmoesson is bezwaarlijk een be-

paalde hoogte als de eigenlijke wolkenzone aan te wijzen.

De cumuli, die zich aanvankelijk het eerst op een bepaalde

hoogte op de hellingen ontwikkelen, groeien weldra tot dikke

hooge stapelwolken aan, die tot ver boven den bergtop

reiken, en een goed begrensde zone van sterkste bewolking

ontbreekt. Anders is het gesteld in den oostmoesson. In den

drogen tijd vormt zich namelijk op een hoogte van ongeveer

2000 — 2500 meter een stabiele gelaagdheid in de atmosfeer,

die het opstijgen van verticale stroomingen en de vorming

van wolken boven dat niveau belemmert.

In Oost-Java is dit verschijnsel meer ontwikkeld dan in

West-Java, in de droge jaren doet het zich over geheel

Java in sterke mate voor. Een stratusachtige wolkenlaag,

waar de hooge vulkanen boven uitsteken, neemt dan het

niveau tusschen 1500 en 2000 a 2500 m. in. Zelfs op den

Pangerangotop in West-Java kan het dan voorkomen dat den

.geheelen dag geen wolkje aan den hemel verschijnt en in

Oost-Java komt zulks veel vaker voor. In de jaren met minder

drogen oostmoesson heerscht een toestand, die het midden houdt

tusschen het geschetste west- en oostmoessonverschijnsel.

In het algemeen mag men wel zeggen, dat in den oost-

moesson de hooge toppen boven het niveau van sterkste

wolkenvorming liggen. Aanvankelijk neemt in het gebergte

het onderscheid tusschen de bewolking in west- en

met toenemende hoogte af; in de eigenlijke



wolkenzone, zooals te Tosari, (zie hierachter bij Tosari) is

het verschil zelfs vrij gering, en is net zonneschijnpercentage

het geheele jaar door laag. Daarentegen wijzen de zonne-

scbijnprocenten, waargenoraen op den Yang en den Pangerango,

(zie hierachter bij de locale klimaatsbeschrijving) er op, dat,

terwijl op grootere hoogte in den westmoesson de bewolking

eer toe dan afneemt, in den oostmoesson aldaar de hemel

helderder is dan in het niveau van Tosari.

Betrekkelijke vochtigheid. Daarbij korat nog, dat de lucht

boven de genoemde stabiele laag gewoonlijk zeer weinig

waterdamp bevat, zoodat op de hooge toppen niet zelden een

woestijnachtige droogte heerscht. ')

De droge lucht komt 's nachts met den bergwind langs

de hellingen naar beneden en veroorzaakt o.a. de droge

nachten te Tosari.

Deze droogte in den oostmoesson is de oorzaak van een

opvallend verschil tusschen het klimaat van het hooggebergte

van Java en bijv. dat van Sumatra, waar het geheele jaar

door de bewolking hoog en de vochtigheid groot is. Het verschil

is ook aan de vegetatie duidelijkmerkbaar, JrjNGHUHN'nierkto.a.

hieromtrent het volgende op:

»Wir haben also hier in der nb'rdlichen Halfte Sumatra's

in 5850' Hbhe dieselben Baumgestalten, ja auch dieselben

Vogel, die in ihren Gebiischen und von ihren Beeren leben,

den Semeroe

uitdroogden.

rgeworden,

men leedt zeer aan dorst. de lippen sprongen. Er woei een heftige

noordoostenwind. De betrekkelijke vochtigheid daalde tot 20%.
(Junghuhn geeft aan 5%, maar die waarde is foutief,omdat,evenals

bij alle opgaven van J., de hoogte-correctie niet is aangebracht).

Op den Pangerango-top nam ik den 17den Augustus 1913 13%
waar; er was toen weinig wind en van de droogte werd zoo goed

als geen last ondervonden; mijne sigaren waren echter zoo bros

geworden, dat ze uit elkaar vielen.

(Zie ook: Notulen, p. 286, in deei 73 van dit tijdschrift).



angetroffen, die auf Java z/B auf dem 8°15' siidlicher gele-

genen Mandalawangi gewohnlich erst in Hohen von 9000'

Torzukommen pflegen."

Resumeerende, kunnen als kenmerken van net bergklimaat

worden genoemd: de lage temperatuur en de daarmede

gepaard gaande geringe waterdampspanning, de lage lucht-

drukking, de zonnige, droge, ochtenduren, de sterke bewol-

king en nevelvorming in den namiddag.

Er bestaat een kenmerkend verschil tusschen de buiten-

hellingen en de hoogvlakten. De eersten hebben [in het

algemeen minder zonneschijn, grootere vochtigheid over dag,

droge nachten, geringe temperatuursverschillen tusschen dag

en nacht. In den namiddag is het vaak mistig.

Op de hoogvlakte is het zonniger, men heeft er 's namiddags

minder last van nevel, het is overdag droger dan op de

helling, maar 's nachts vochtiger, de morgentemperaturen

zijn lager, de vroege morgenuren vaak vochtig en kil, niet

zelden gepaard gaande met morgennevel.

Het klimaat der binnenhellingen is gunstiger dan dat der

buitenhellingen. Een henvel op de hoogvlakte of een klein

plateau tegen de binnenhelling vereenigt in zich eenigermate

de klimaatsvoordeelen van berghelling en hoogvlakte.

De tegenstelling tusschen de namiddag- en morgenuren is

in het gebergte veel sterker dan in de laagvlakte, de na-

middagen zijn er somberder, regenachtiger, guurder, de

morgenuren daarentegen zonniger, droger en tengevolge van

de geringe luchtbeweging, niettegenstaande de lage tempe-

ratuur, niet guur. Integendeel, de stralende warmte geeft

in samenwerking met de frissche berglucht aan het berg-

klimaat in de ochtenduren iets buitengewoon opwekkends.

Locale klimaatsbeschrijving.

In het onderstaande zal alleen van Tosari en het Yang-

plateau het klimaat eenigszins uitvoerig worden behandeld,

als voorbeelden van een hooggelegen station op de berg-

helling en op een hoogvlakte. Van enkele andere stations
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worden slechts de voornaamste bijzonderheden vermeld,

omdat het mij te ver zon voeren meer in details te treden.

Lang niet alle stations, waarvan waarnemingen beschikbaar

zijn, zijn vermeld, omdat het niet in mijne bedoeling lag hier

een klimatologische beschryving van Java te geven, maar om
de meest kenmerkende eigenschappen van het bergklimaat te

doen uitkomen.

HOOGVLAKTE VAN DEN YANG.

Wat is het klimaat van het Yanggebergte ? Op deze

vraag is ongeveer 20 jaar geleden van twee zijden een

antwoord gegeven, welke antwoorden ons niet veel verder

hebben gebracht, omdat zij elkaar op de gewichtigste punten

tegenspreken. Het is de bekende strijdvraag tusschen

Dr. Kohlbrugge en den assistent-resident van Gennep.

Sinds dien tijd is onze kennis van het Yanggebergte gelukkig

voldoende uitgebreid om in algemeene trekken de gestelde

vraag te kunnen beantwoorden.

De volgende beschrijving van Kohlbrugge over den gang
der betrekkelijke vochtigheid en bewolking (in de maand
Januari) is hier in haar geheel overgenomen.

„De ochtend begon meestal met een onbewolkten hemel

(van 7 dagen 5); daardoor was de relatieve vochtigheid niet

hoog, 60 a 70%; door de sterke dauwvorming gednrende

den nacht, was veel vocht neergeslagen, dus aan de lucht

onttrokken; om 8 of 9 uur kwamen de eerste wolken lang-

zaam aandrijven, de relatieve vochtigheid klom dan tot 80

en 85 %, terwijl de relatieve vochtigheid, zoo er geen wolken

waren geweest, door de meerdere warmte had moeten dalen.

De wolken trokken over ons heen, de stralende zon werd

telkens weer zichtbaar, waarvan het gevolg was: een

bestendig op en neer gaan der vochtigheid van 8 tot 2 uur,

waarbij zij steeds hooger klom. Eindelijk werd de nit de

vlakte opstjjgende wolkenlaag zoo dik, dat de itralen der

zon er niet meer doorheen konden dringen en de zon zelve



geheel onzichtbaar werd. Dan bleef de vochtigheid constant

tusschen 90 en 100 % en bleef een bijna rechte lijn volgen

gedurende den ganschen nacht om met zonsopgang vrij

plotseling tot 60 of 70 % te dalen. Enkele dagen (2 van

de 7), bleef deze daling weg, de lucht bleef met wolken

bedekt en de zon werd eerst om 12 uur zichtbaar en dan

daalde de vochtigheid even snel als anders om 6 uur 's morgens.

Daar de nachten meestal een sterrenhelderen hemel toonden.

zoo zouden wij ook eene geringere vochtigheid moeten ver-

wachten, maar daartegenover staat de sterke verdamping

van het natte gras der weilanden ; een nevelwaas lag 1 of 2

Meter hoog op het gras, de koude lucht stagneerde op deze

omsloten plateau's en zoo moestde vochtigheidsmeterClVaM.

boven den grond) wel hooge cijfers aanwijzen."

Het trof Kohlbrugge, dat de wolken bijna uitsluitend

door het Daloewangravijn (dus van het noordoosten) en door

de zuidelijke ravijnen opklimmen, terwijl de even diepe

noordelijke ravijnen, leidende naar de vlakten van Besoeki

en Kraksaan, bijna niet als wolkenpassage dienst doen.

Jagers van Baderan deelden hem mede, dat al waait het

sterk in deze dessa, dat dan toch op het plateau weinig

wind gevoeld wordt. Kohlbbugge's sigaren werden ook

op den Yang weinig vochtig, en het zout smolt niet

(in 6 dagen tijds).

Volgens van Gennep wordt de groote aloen-aloen door

den Krintjing en Gilap tegen den fellen ZO-wiud beschut

Volgens hem kan het klimaat op het plateau, niettegen-

staande de groote temperatuurschommelingeD, zacht worden

genoemd, omdat de felle, koude, vaak gure wind, waardoor

het verblijf op andere hooggelegen oorden dikwijls zoo

onaangenaam is, er geheel gemist wordt.

Van Gennep zegt : „Op het Yang-plateau stille avonden en

ochtenden ; tegen 8 uur 's morgens steekt een ZO- of O-wind op,

het overschot om zoo te zeggen, van den ZO- passaat, waarvoor

het plateau beschut ligt door den ruim 2000 voet hoogeren

muur op ruim 5 kilometer afstand, den Krintjing.



Ben zachte, soms frissche bries, die nooit hinderlijk is,

waait doorgaans overdag. 's Avonds tegen half acht daalt

een zachte koude luchtstroom van do hooger gelegen westelijke

toppen neer. Voor zoover bekend, waait het nergens op

het geheele hooggebergte hard, hetgeen begrijpelijk is, doordat

de Krintjing met zijn breeden rug beschutting geeft".

De Heer Lange, die 3 jaren op den Yang doorbracht,

deelde mij dezelfde ervaring raede. Harde wind komt op

den Yang niet voor. Tijdens mijn bezoek stond op een dier

dagen op den grooten aloen aloen een frissche koelte, die in

de sterkste vlagen een snelheid van ongeveer 6 meter per

seconde bereikte; de heer Lange vertelde mij, dat een zoo

sterke wind een uitzondering was. Zijne mij toen mondeling

verstrekte mededeelingen komen op het volgende neer:

„De teinperatuur daalt in den drogen tijd op de vlakke deelen

meermalen beneden het vriespunt. In den oostmoesson van

1915 werd 3 maal nachtvorst waargenomen, in het droge jaar

1914 was zulks midden in den oostmoesson op 30 % van het

aantal dagen het geval, voor de eerste maal omstreeks half Mei.

Dikke aanhoudende mist komt niet vaak voor. Benmaal

(Mei 1913) mistte het 3 dagen achtereen. Ongeveer 10

maal per jaar werd mist waargenomen, die een heele of halve

dag duurde, in den regel duurt het verschijnsel veel korter,

verdwijnt na een uur om soms later weer terug te keeren.

In den oostmoesson is soms dagen lang de hemel absoluut

wolkenloos, in het droge jaar 1914 wel een paar weken lang.

Onweer komt zelden voor, 2 a 3 keer per jaar".

Van 22-29 April 1916 bracht ik mijn eerste bezoek aan

den Yang. Hoewel het nog vroeg in het jaar was, stond

de oostenwind reeds goed door en was het abnormaal droog

in Oost-Java; ook op den Yang had het sedert een maand

niet meer geregend. Het weertype, dat ik er aantrof kan

als het echte oostmoessontyve worden beschouwd. Het

verloop van de temperatuar en de betrekkelijke vochtigheid

is in de bijgevoegde diagrammen weergegeven.



De hemelbedekking deed mij sterk aan de Hollandsche

zomerlucht denken. Zij verschilt aanmerkelijk van de be-

wolking op de berghellingen. De wolken, die bij deze

laatste oploopen, dringen zich in den regel vlak tegen den

berg aan en omringen alles in den nevel, hier echter maken

zij zich aan den rand van net plateau van den berg los en

zweven in verspreide witte vlokken op eenigen afstand

boven den grond verder. Zij zijn dun, en laten veel straling

door. Wei bereiken ook hier meermalen bij toenemende

bewolking de wolken den bodem, maar veel minder vaak

dan op de berghellingen. Dit is een feit van geen geringe

kliraatologische beteekenis, want terwijl de nevel neerdrukkend

werkt, is het afwisselende wolkenspel der lichte cumuli zelfs

verre te verkiezen boven den strakken wolkenloozen heme!,



Behalve de op p. 75 vermelde oorzaak van de hooge

wolkenbasis boven min of meer ingesloten hoogvlakten,

ziet men hier nog een tweede factor, nl. de verwarming

van de lucht boven het plateau, in werking treden.

Berekening leert, dat 1° temperatuursverhooging het con-

densatie-niveau ongeveer 120 meter doet stijgen. Men kan

dit soms waarnemen, wanneer een wolk over den plateau-

rand de vlakte is opgedreven, men ziet dan de onderkant

oplossen en de wolk in dunne slierten opstijgen en als een

wazige spookgestalte zich verheffen oni weldra geheel te

verdwijnen of als een klein wolkje weg te drijven. Slechts

by uitzondering vormen zich wolken boven het plateau

zelve; wat boven de hoogvlakte zweeft is van de berg-

helling afkomstig.

Als tegen den namiddag de wolkenmassa's, die bij

de hellingen oploopen, machtiger worden, bedekt zich

ook boven het plateau de lucht meer en meer, de

wolken dalen nu ook lager en liggen hier en daar op

den bodem.

Maar in den regel wordt het tegen 5 uur 's avonds, als

de zon achter de westelijke bergen (Argapoero, Smeroe)

verdwijnt en de afkoeling begint, eerst recht duidelgk, welke

rol de verwarming overdag heeft gespeeld. Feral, waar

nog wolken zich bevinden leggen zij zich tegen den grond

aan en trekt de nevel door de tjemara's. Maar slechts

voor een korte poos, want nauwelijks is de schemering

aangebroken of de bergwind komt als een nauwelijks voel-

bare koelte naar beneden en spoedig heeft de dalende

luchtbeweging de nevels opgelost en breekt de heldere

nacht aan.

Tijdens mijn verblijf (nabij de bron van den Deloewang)

kwam de wind overdag bijna uitsluitend uit het NO, in

hoofdzaak de dalwind uit het Deloewang-ravijn ; nauwelijks

was 's avonds de zon achter den Smeroe (een der hooge

westelijke toppen) schuilgegaan of een zachte bergwind

kwam i



De warmtegraad was, zelfs in de felle zon op het open

grasveld, zeer geschikt voor het maken van een flinke wan-

deling, ofschoon de frissche koelte waarover ik boven sprak

geenszins onwelkom was. Als de zon onder is, zinkt de

temperatuur snel, en zoekt men gaarne een kunstmatige

warmtebron op; bij gebrek hieraan doet de koude iemand

al spoedig zijn slaapstede opzoeken, waar onder de dekens

alle kou spoedig vergeten is. En wat de lage temperatuur

'smorgens vroeg betreft, zoodra de zon boven den Gilap

uit is, stijgt de temperatuur zeer snel en de stralende warmte

doet bovendien in de stille morgenlucht alle gevoel van

koude verdwijnen. Dit gevoel van koude doet zich namiddags

bij de sterkere luchtbeweging en sterkere bewolking meer

gelden dan in den vroegen morgen. !

)

In de ochtenduren van den drogen moesson geniet het

Yangplateau het meest ideale klimaat, dat men zich denken

kan. Het weer van den mooisten Hollandschen zomerdag

wordt U hier dag in dag uit geboden: een zachte, op-

wekkende lentetemperatuur, een stralende zon, die slechts

nu en dan achter lichte wolkjes verscholen, de grasvelden

in vroolijke tinten doet glansen, en een zachte koelte uit

het zuidoosten, die de stralingswarmte tempert. Zoo is de

morgenstemming in den dampkring, die zoo wondergoed past

bij het vreedzame tafereel der tjemara's.

Westmoesson. Zooals de beschrijving van het droge weer

in April 1916 als een typeering van het oostmoessonkarakter

mag gelden, kan de volgende beschrijving van het weer

tijdens mijn bezoek van 21-24 Januari 1917 als zoodanig

voor het normale westmoessonklimaat dienen. In de bij-

gaande diagrammen is het verloop van de temperatuur en

de vochtigheid gedurende deze dagen weergegeven.



Omstreeks tegen den middag van den 21sten Januari

bereikte ik den kleinen aloen aloen. De hemel was grooten-

deels reeds bewolkt met een dak van weinig dikke cumuli,

door de openingen speelde nog hier en daar de zon op net

hoogland, alleen de hoogere toppen waren onzichtbaar.

Fig. 5. Betrekkelijke vochtigheid op Van-I

Ofschoon van Baderan nit de schuimkoppen op de golven in

straat Madoera waren te zien, waait hier slechts een zachte

koelte door de tjemara's. Tegen 1 uur als ik reeds den

pondok bij de bron van den Deloewang bereikt heb, begint

net te regenen, nu eens sterker, dan afnemend, afgewisseld

door tusschenpoozen van droogte. Herhaaldelijk is in de

verte de donder te hooren, die van de buien op de buiten-

helling afkomstig is. Na 6 uur 's avonds houdt de regen

op en worden enkele sterren zichtbaar. Blijkens de wolken,

die over de westelijke bergtoppen drijven is de bovenwind ZW,
beneden komt hij ook overwegend uit net ZW.
Den 22sten valt tusschen 4 en 5 uur

?

s morgens nog een

zachte regen, raaar bij zonsopgang is het tamelijk helder

met enkele stratocumuli, die met den W wind voortdrijven.



- 92 —

Een helder zonnetje beschijnt weldra den aloen-aloen. Van

den Grilap af gezien blijkt de geheele vlakte van Djember

bedekt met een dichte laag van stratuswolken. Tegen 8uur

komen uit de riehting van net Deloewang-dal de nevelsden

aloen-aloen op en maken weldra de zon onzichtbaar. Nu

volgt een voortdurend optrekken en aandrijven van den nevel,

die telkens opnieuw uit het Deloewang-dal wordt gevoed.

Het weer heeft echter niets triestigs, want de mist is weinig

dicht en bij tusschenpoozen is het vrij helder. Tegen 11 uur

valt even een zachte motregen, maar daarna voelt men de

zonnewarmte weer door het lichte wolkendak heen, al is de

zon zelve ook niet te zien. Dan weer wordt de zon zwak

zichtbaar en beschijnt zij het hoogland met een aangenaam

getemperd licht. Tegen den middag komt zij zelfs goed

door en kan ik mij in het inmiddels opgedroogde gras liggen

koesteren. Nog steeds komen de nevels uitsluitend uit het

NO uit de Deloewang-inzinking, ofschoon de moesson-

strooming NW is, zooals de wolken aangeven, die aandrijven

over de hooge toppen, welke af en toe zichtbaar zyn. De

nevelwolken, die 's morgens langs den grond dreven, hangen

nu op eenigen afstaud boven het inmiddels verwarmde

plateau. De bij de helling opgedreven cumuli stuiven in

hunne vaart eerst hunnen evenwichtsstand voorbij, vallen

dan boven het plateau naar beneden en lossen vervolgens

grootendeels op. Na 3 uur worden de regenvlagen menig-

vuldiger, de cumuli van de hellingen vereenigen zich boven

den Yang tot een strakken grijzen wolkenkoepel, waaruit

een zachte regen valt, de mist trekt telkens weer op en is

niet dicht. Ook nu hoort men af en toe donder, maar slechts

in de verte, hij is niet van het plateau zelve afkomstig.

Den volgenden dag is het weer triestiger. Nu hangt

's morgens de mist nog hier en daar op het plateau, nadat

's nachts eerst laat de regen heeft opgehouden. Destijgende

zon lost deze nevels langzamerhand op, zoodat alleen een

dak van hooge alto-stratuswolken overblijft, waar de zon

met mat licht doorheen schijnt. Maar tegen 11 uur komt
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mist en regen opzetten van den Djambangan en weldra valt

met slechts geringe tusschenpoozen een gestadige regen uit

een egaal grijs wolkengewelf.

Den geheelen middag komt de wind nu niet uit het NO
(van het Deloewang-ravijn), maar drijven de nevels uit het

Z aan. Het is of de westmoesson, die om den Argapoero is

heengedraaid, het van den dalwind uit het NO heeft gewonnen,

de wind is nu ook sterker dan den vorigen dag endenevel

bij tusschenpoozen veel dichter. De Deloewangstroom komt

telkens weer opzetten, maar wordt, zoodra hij den aloen-

aloen heeft bereikt, door de tegenstrooming teruggedreven.

Het geheele dak van regenwolken schijnt tegen den avond

lager te zakken, zoodat ten slotte alleen de lagere berg-

hellingen en het lagere deel van den aloen-aloen zichtbaar

zijn, voor zoover de voorbijtrekkende nevelvlagen niet alle

uitzicht benemen.

Maar tegen zonsondergang drijven de nevels weg en

worden de hooge stratuswolken weer zichtbaar, weldra komen
de sterren door en den geheelen nacht blijft het helder.

De laatste dag van mijn verblijf vangt aan met een

prachtigen helderen morgen. De ochtendzon is boven den

Gilap uitgekomen en giet, slechts door een dun cirrusfloers

getemperd, zijn licht uit over de onbewegelijk staande

tjemara's en deze vervullen het geheele hoogland met een

rustige mijmerstemming. Men voelt geen zuchtje, alleen de

boschhaan geeft door zijn gekraai een teeken van leven,

het gandsche land ligt te droomen in de morgenzon, terwijl

langs den hemel de lichte schaapjeswolken langzaam naar

het oosten trekken.

Maar tegen half acht verschijnen in de verte op de buiten-

hellingen reeds de boden van de vlakte, eerst blijven de

cumuli eenigen tijd op den plateaurand hangen, maar weldra

schieten ze door de stuwkracht hunner warmte hooger op,

en het is of zij de drukte van het menschengedoe van

beneden meebrengen, als ze in dichte drommen komen aan-

buitelen, den aloen-aloen op. Een zwakke dalwind verheft



zich uit het noordoosten, de tjemara's beginnen zacht

te ruischen en niet lang duurt het of de zon gaat schuil.

Er begint nu een langdurige kamp tusschen zon en nevel, waar-

in de Iaatste het in dezen tijd van het jaar bijna altijd wint.

Mijn vertrek tegen 9 uur belette my ditmaal dezen strijd

verder te volgen, maar tijdens den een uur langen rit

over de hoogvlakte bleef de mist mij steeds omringen.

Den Djambangan naderond, dreef een zwakke noordooster

mij een natten nevel in het gezicht. In vlokken dreef hij

voort, tastbaar dicht, zoo dicht als ik hem bij den pasanggrahan

nog niet had waargenomen.

Nu is de omgeving van den pasanggrahan, de strook ten N.

van den bovenloop van den Deloewang, door de beschutte

ligging ook wel een der gunstigste plekjes van den Yang;

waar de mist door den wind wordt voort- en opgestuwd is

hij dichter en vochtiger. In het onderhavige geval zou de

hygrograaf zeker een horizontale lijn van 100% hebben

geschreven, wat daar ginds, waar hot meteorologische station

is opgesteld, slechts zeer zelden voorkomt.

Een merkwaardig verschil tusschen den drogen en natten

tijd vertoont de temperatuurgang 's nachts. Men kan den

eersten het koude, den tweeden het warme jaargetijde

noemen. ') In den oostmoesson is de zon nauwelijks achter

den Smeroe verdwenen of een koude bergwind komt naar

beneden en een zeer snelle afkoeling treedt in tengevolge

van de droge lucht en den onbewolkten hemel. In hetnatte

seizoen daarentegen belemmert niet alleen het grootere vocht-

gehalte der lucht de uitstraling, maar gaan ook de wolken

minder snel weg en vaak blijft een hooge stratuslucht haugen,

die de afkoeling grootendeels belet; slechts langzaam en

geleidelijk daalt dientengevolge de thermometer en hettem-

peratuursverschil tusschen zons- onder- en opgang is slechts

enkele graden (zie fig. 2 en 4).



Waarnemingen.

Bewolking, zonneschijn. Ter illustratie van het boven om-

trent de bewolking vermelde worden hier de uitkomsten

gegeven der zonneschijnregistraties, die tijdens mijn verblijf

op den Yang werden verkregen. Op zich zelf zijn de waar-

nemingen van een zoo korte reeks van weinig waarde, maar,

gebruikt als vergelijkingsmateriaal met het nabygelegen Tosari,

zijn zij toch zeer leerrijk.

TABEL VII.

Zonneschij I in procenten.

7-8 8-9 9-10 KM, 11-12 12-1 1-2 2-3 *L 7-5

23-27 April 1916.

Y.gebergte [00 100 99 83 62 I 64 1 47 53 59 41 71

Tosari 74 83 76 23 22 | 17 16 15 22 16 36

I
21-24 Jan. 1917.

Y.gebergte 48 30 8 5 1 4 i 4 4 o 10

Tosari 42
J

42 10 10
1

13
1

14
1

7 14

Wanneer men de daggemiddelden van 23 tot 27 April raad-

pleegt, (niet in de tabel opgenomen), blijkt de verandering

van dag tot dag op beide stations steeds hetzelfde teeken te

hebben en de eerste 4 dagen hebben, gerangschikt naar

opklimmende daggemiddelden zelfs op beide plaatsen geheel

dezelfde volgorde, een bewijs dat de veranderingen op beide

plaatsen tot op vrij groote benadering parallel gaan. Daarom

komt aan deze reeks, hoe kort zij ook is, een tamelijk groote

betrouwbaarheid toe als toetssteen bij de vergelijking van

het klimaat der beide plaatsen.

Gedurende de oostmoessondagen van April 1916 had

Tosari, zoowel *s morgens als 's middags belangrijk minder

zon dan de Yang.



Op de waarnemingsdagen in den westmoesson hadden

beide 's middags na 1 uur ongeveer in net geheel geen

zon '), *s niorgens vroeg stonden zij vrijwel gelijk, van 8

tot 1 uur had Tosari bijna 10 % meer dan de Yang.

In den westmoesson schijnt dus Tosari iets beter bedeeld

te z\jn, in den oostmoesson heeft het Yangplateau verreweg

den meesten zonneschijn.

Temperatuur en vochtigheid. De dagelijksche gang van de tem-

peratuur en betrekkelijke vochtigheid, gemiddeld over de maan-

den April— December 1 9 1 6, is in de onderstaande tabel gegeven2
).

April-Dec

1916
jl 4 6 a 10 12

J « 6 8 10 12
1

Temperatuur

Betr. voch-

tigheid

10°.5; 10.4

86%
!

85

10.9

86

16.2

73

18.2

71

18,3

75

17.4

80

16.0

86

13.1

88

11.5

88

11,0

86

10.8

85

13.7

82

Vooral is opmerkelijk de snelle temperatuurstijging tusschen

6 en 8 uur 's morgens.

Wat de betrekkelijke vochtigheid aangaat, zij de aandacht

gevestigd op Ijet feit, dat zij in den loop van den nacht iets

afneemt, waaruit de gevolgtrekking is te maken, dat de

omstandigheden ongunstig zijn voor de vorming van bodem-

nevels in de vroege morgenuren. De mij ten dienste staande

gegevens maken daarvan dan ook zoo goed als geen melding.

Vergelijking der thermo- en hygrogrammen met die, welke

werden verkregen tijdens mijne beide bezoeken aan den

Yang, en die hierboven zijn gereproduceerd, leert, dat tijdens

mijn verblijf vrijwel het gemiddelde oost- en westmoesson-

karakter heeft geheerscht, echter met dien verstande, dat

tamelijk groote schoramelingen naar weerskanten van dit

normale tijpe voorkomen.

') Zie Tosari.

*) Zie verder tabtl III. De waarnemingen zijn na 1916voortgezet,



Regen. Een tabel, aangevende de uiaandelijksche en jaar-

lijksche regenval, is opgenomen onder „Dieng plateau".

Samenvattiwj. Van Gennep beeft, toen hij met zooveel

geestdrift den lof van bet Yangklimaat verkondigde, slechts

weinig overdreven. Hardo winden komen er niet voor, het

is er in den oostmoesson zonnig en droog en zelfs in den

westmoesson niet guur. Het gunstige klimaat, gepaard gaande

met het voorkomen van uitgestrekte, slechts weinig helleude

terreinen en do mooie parkachtige tjemarabegroeiing, zouden

den Yang tot een zeer geschikt herstellingsoord raaken,

mits hij minder afgelegen en gemakkelijker te bereiken was.

TOSARI
(1735 m. boven zee)

Het geheele jaar door is te Tosari de hemel in den vroegen

morgen meestal helder, 's namiddags in den regel zwaar bewolkt.

Zooals de bijgaande tabel aangeeft, neemt na 9 nur 's morgens,

vooral in den oostmoesson, de zonneschijn zeer snel af in den

loop van den morgen tot 11 u. of llu.30, om daarna in een

langzamer tempo verder te dalen. De oostmoesson is wel is

waar miuder bewolkt dan de westmoesson, maar na den middag
is het verschil tusschen do beide seizoenen slechts gering.

TABEL VIII.

Zonneschijn in procenten.

'912-1916
E J 1 If Jl 1

!

-~ i ^ - -~ ™ ?•"

-: x : % E

Jan.-Febr. 45 58 65 58 52 40 33 29 24
Mill!

22 21 18
j

17 16 12; 11 8 8. 6' 5 27

Jul" -Sept. 71 80 88 *86 77 64 52 ! 40 ' 35 29
j

29 27 24 25 22 22 20 20 16 14 42

Jaar.
61 70 75 ! 72 63 50 40 32 27 23 23 . 21

j
19 19 16 15 14 13 10 8 34

Het lage zonneschijnpercentage in den namiddag is grooten-

deels een gevolg van den mist, die tegen den middag komt

opzetten, en die in den drogen tijd tegen zonsondergang



meestal snel oplost, in net vochtige jaargetijde dikwijls nog

langer blijft hangen, al of niet gepaard gaande met regen.

Hieronder is het gemiddeld aantal malen per maand aan-

gegeven, dat in de jaren 1915-1917 mist is waargenomen

in de westmoesson-maanden Januari en Februari en in de

oostmoesson-maanden Juli — September.

6.30 v. m. 9 12 ln,m. 4 5

Januari-Febr.

Juli-September

2 3

2

5

10 6

11

15

Uit deze tabel laat zich afleiden, dat in den westmoesson

de mist te 6u30 en 9u v.m. veelvuldiger is dan in den oost-

moesson, maar dat van 12 uur 'smiddags af de oostmoesson

mistiger is dan de westmoesson ')• Het zijn in den west-

moesson vooral de ZW-winden, die den mist verdrijven.

In den drogen tijd gaat de mist slechts zelden met regen

gepaard. Een enkele maal is hij nat, bijna altijd echter voelt

hij droog aan en maakt hij droge voorwerpen niet nat, terwijl

natte voorwerpen er in drogen, hoewel langzaam 2
).

De gemiddelde temperatunr is te Tosari 16°.0, de jaarlijksche

schommeling is gering, de gemiddelde maand-temperatuur

beweegt zich tusschen 15o.O in Augustus en 16°. 5 in Februari.

Gering is ook de dagelijksche temperatuurgang, de vroege

morgenuren zijn niet koud, de middagen blijven koel. De dage-

lijksche temperatuurschommeling blijft in den westmoesson

beneden 5°, en overschrijdt in den oostmoesson dit bedrag met

slechts enkele tiende graden. Van 8u 's avonds tot 6u 's morgens

is de temperatuursverandering zeer gering, (zie de tabel).

') Voor een vergelijking tusschen de seizoenen zijn de cijfers wel

geschikt; hunne absolute waarde is niet zoo heel zeker, de lage waar-

den te 4 uur bijv. zullen wel niet vrij zijn van schattingsfouten.
2
) Dit droge karakter is een gevolg daarvan, dat de nevel zeer

langzaam komt opzetten. De condensatie heeft dientengevolge slechts

zeer langzaam plaats; de aardbodem is nog warm van den zonnigen

morgen en de lucht, die er op rust, wordt in de alleronderste Iagen

door verwarming iets onderverzadigd. De kleine druppels, die men

onderhet microscoop ophetobjectglas ziet vallen, verdampen zeer snel.
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Het gedrag van de betrekkelijke vochtigheid is uit de

bovenstaande tabel te beoordeelen. De dagelijkscbe gang is

• in beide seizoenen gelijkvormig, maar in den drogen tijd bijna

dubbel zoo sterk als in den westmoesson. Terstond nazons-

opgang begint de betrekkelijke vochtigheid toe te nemen.

Zulks duurt tot zonsondergang, welke gevolgd wordt door

een afname, die den geheelen nacht aanhoudt. De nachten

zijn dus droog en niet bijzonder kond.

Een beeld van de veranderingen der betrekkelijke vochtig-

heid geven de bijgaande twee diagrauimen. Dat van 15/16

1<0Uua*w4u£M916.

Fig. 7 Betrekkelijke vochtigheid te Tosari.

Juni 1914 kan eenigermate als het normale type worden

beschouwd, dat van 1 Augustus 1916 stelt een sterk sprekend

geval voor; de betrekkelijke vochtigheid daalt van 98°/o in een



kwartier tijds tot 40% en daarna iets langzamer tot 30°/
,

welke waarde zij eenige uren lang behoudt.

De gemiddelde betrekkelijke vochtigheid (80%) verschilt te

Tosari niet veel van die te Batavia, waar zij in de jaren

1912 — 1916 gemiddeld 82°/o was. De hoeveelheid waterdainp,

die zich in de lucht bevindt is echter veel geringer dan te

Batavia n.l. ongeveer de helft, omdat de temperatuur te Tosari

zooveel lager is.

In de droge nachten en de geringe dampspanning moet

wel de verklaring worden gezocht van den Tosarischen

paradox aangaande net droogblijven van sigaren. Afgezien nog

daarvan, dat de nevel meestal niet vochtig is, zal de lage

dampspanning overdag de vochtopname belemmeren, en wat

nog wordt opgenoraen, wordt weer afgegeven in den drogen

nacht.

De regenval is in den oostmoesson gering, in den west-

moesson tamelijk groot. In alle maanden blijkt te Tosari,

niettegenstaande den mist en de hooge bewolking, de regenval

geringer te zijn dan in het lager op de helling, op 640 meter

boven zee, gelegen Poespo. (zie de tabel).

(1895-1917) 339 343 279 164 125 80 55 26 28 107 190 298 2034

(1895-1911) 454 454 439 335 211 136 81 41 51 136 295 419 3052

De regen verdeelt zich zeer ongelijkmatig over den dag,

zelfs in den westmoesson zijn de morgenuren bijna regen-

loos, zooals door de onderstaande tabel nader wordt toegelicht.

Indien men slechts zorg draagt voor 11 uur 's morgens thuis

te zijn, heeft men ook in den westmoesson bijna steeds zonne-

schijn en droog weer op zijn tochten.
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Wind. Hieronder volgt een staat, aangevende het aantal

malen, dat de wind uit een bepaalden hoek heeft gewaaid.
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Wanneer men de windsnelheden ontbindt tot componenten

in twee loodrecht op elkaar staande richtingen en de verschillen

opmaakt tusschen 6u.30 's morgens en lu. 'smiddags, zijn

de halve verschillen een maat voor de bestendigheid van

den berg- en dalwind en is de halve som een maat voor de

bestendigheid van den moesson.

In de volgende tabel zijn voor de verschillende uren, af-

zonderlijk voor Januari — Februari en Juli— September, deze

componenten gegeven ').

Bestendigheid van den wind in procenten.

1" n.m. 5«n.«n.
.

V.U..
2

N
|

N N ° N N

Jan-Febr.

Juli-Sept.

-59" ,

-61

--5

33

27

38

-48

-32 40 -37 50

-21

-32

-16

-12

--27

Uit de onderlinge grootte dezer getallen blijkt, dat de berg-

en dalwind hier de overhand hebben. Vooral in den

oostmoesson spelen zij den hoofdrol en is de moesson van

geheel onderschikte beteekenis. *s Nachts waait dan bijna

zonder uitzondering een zwakke ZZO-wind, overdag een

zwakke NW-wind. Slechts nu en dan, als de moesson

bijzonder sterk is, doet hij den dalwind tot NO, een enkele

maal tot afwijken en kan dan vrij sterk zijn. Dit gaat

echter gepaard met droog weer. 'a Nachts gaat in den

oostmoesson steeds de wind grootendeels liggen.

In den westmoesson komt de moesson-strooming meer tot

zijn recht. Niet alleen is de berg- en dalwind dan zwakker,

') De sterkte van den wind
de getallen zijn verkregen door de j

en O-lijke richting te deelen door 1

quotient uit te drukken in procenten

bij de berekening niet gebn
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maar daarenboven ligt Tosari tegen den westenwind minder

beschnt dan tegen den zuidooster. 'sMorgens doet de

moesson den bergwind tot iets ten W. van net zuiden af-

wijken, 'smiddags geeft hij met den dalwind te samen een

WNW-lijke richting. Vooral spelen krachtige ZW-winden
in dezen tijd van net jaar een rol. Is de ZW-wind zwak
dan wordt hij 'smiddags door don opstijgenden luchtstroom

teruggedrongen. Is hij krachtig dan verdrijft hij dikwijls

de wolken.

Deze zuidwester gaat in den regel niet 's nachts liggeu,

in tegenstelling met de winden in den oostmoesson, maar

waait soms eenige dagen lang dag en nacht door.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor-

naamste perioden van harden wind, die van December 1913

tot en met December 1916 zijn waargenomen. De getallen

geven aan het aantal dagen, waarop volgens de aanwij-

zing van den windmeter, gedurende langdr dan een waar-

nemingstermijn (6u30 — lu, lu — 5u, 5u — 6u.30) de wind een

gemiddelde sterkte hecft gehad van minstens 5 meter per

seconde.

Jan. Feb. Mrt. Apt Mel
I

- A uc Sep Oct. Nov Dec

1913 3

1914 2 2 22 3

1915 3 2 2 2 1

1910 1 1 1 12 1 2 2

Hierbij valt op te merken, dat de cijfers, die in de tabel

voor December tot Maart staan vermeld, ZW-winden zijn

geweest, die van September tot November, welke cursief

zijn gedrukt, NO- en O-winden.

De krachtigste windperiode van den oostmoesson was die

van 22 October van het jaar 1914, toen de wind van 6u30 v.m.

tot 5u n.m. een gemiddelde sterkte van 8 m.p.s. bereikte.
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De richting was NO, de zon scheen onafgebroken den geheelen

dag, de nevels bleven weg en de betrekkelijke vochtigheid,

die op de beide vorige dagen een maximum van 80% bereikte

en den volgenden dag tot 95°/ steeg, bleef den 22sten den

geheelen dag beneden 50°/o . Den vorigen nacht (5 n.m.—
6.30 v.m.) was de gemiddelde windsnelheid slechts 0.7 m.p.s.,

den volgenden nacht ook slechts 0.7 m.p.s.

De sterkste der westmoesson-periodes was die van 26-29

December 1913. De windsnelheid was van 26 December 5u. n.m.

tot en met 29 December lun.m. gemiddeld 6.9 m.p.s. (6u30—
lu=7.0 m p.s., lu— 5u= 5.4 m.p.s., 5u— 6u30=7.2 m.p.s.) en

varieerde in de afzonderlijke termijngemiddeldeu tusschen 4.5 en

8.2 m.p.s. Op alle waarnemingsuren was de richting ZW. Dat deze

zuidwester de namiddag-nevels tegenhield moge blijken uit

de onderstaande opgave van zonneschijnuren van 12u-5u n.m.

op de verschillende dagen van 24 t/m 31 December 1913.

December' 1913 24 25 26 27 28 29 30 31

Uren zonneschijn van 12—5 n.m. 0.4 2.2 1.4 3.6 3.0 1.3 2.8 0.4

De betrekkelijke vochtigheid was gedurende deze wind-

periode het laagst op den 28sten en schommelde toen tusschen

50 en 70%, het was dus een zeer droge dag.

De volgende tabel geeft nog een vollediger statistiek der harde

winden. Hierin is ook met de iets zwakkere windenrekeningge-

houden, n.l. zijn die dagen opgenomen, gedurende welke de ge-

schatte windsterkte op de 3 waarnemingstermijnen 2 of 3 bedroeg.

Jan. Febr, Mrt. Apr. Mei. Juni. A„«. Sept Oct. Nov. Dec

.

1912 1,1,2,2, 1,1.6.2 ; t /

1913 1,2,5 3 4*)1 1.2

1914 1 2 2 / / 2 1,3

1915 1.1,3 1 1 1.2

1916 1,2,3, 1,1 1,1,1 1,1,2

•) Qevolgd door nog 2 dagen met krachtigen NW-wind.
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De oostmoesson-winden zijn weer cursief gedrukt ; dathun aan-

tal iu deze tabel zooveel kleiner uitvalt dan in de vorige, komt

wel ten deele doordat 's nachts de wind gaat liggen, ten deele

misschien ook doordat de waarnemer de sterkte der O-winden

lager schat dan de zuidwesters, omdat ze minder hinderlijk zijn.

Samenvatting. Tosari bezit als herstellingsoord voordegenen,

die de koude willen opzoeken het groote voordeel, dat het zeer

hoog ligt en toch gemakkelijk is te bereiken. De nevel en het

geringe zonneschijnpercentage zijn ontegenzeggelijk ongunstige

factoren, een nadeel waaraan men echter op deze groote hoogte

niet licht ontkomt, tenzij op een hooggelegen ingesloten plateau,

zooals het Yanggebergte (Zie klimaat v/h Yanggebergte).

Tegenover de triestige namiddagen staan de ochtenden,

die, meestal stil en zonnig, dag- in, dag- uit een verrukkelijk

lente-klimaat bieden. Het onaangename effect van den mist

wordt eenigszins getemperd door het feit dat hij met wind-

stilte gepaard gaat. In den westmoesson waaien nu en dan

vrij sterke ZW-winden, die een guur karakter hebben. De mist

blijft op die dagen echter grootendeels weg.

Wanneer de oostmoesson sterk ontwikkeld is, kan ook in

het droge seizoen de moessonwind, versterkt door den dalwind,

overdag nu en dan vrij heftig waaien. Dit geschiedt echter

alleen op droge dagen met weinig of geen mist.

Het verschil tusschen nacht- en dagtemperatuur isgering;

kille, vochtige ochtenduren ontbreken. De nachten zijn droog

en niet zeer koud.

Enkele opmerkingen over het klimaat van eenige

andere hooggelegen plaatsen.

Lalidjiivo. In aansluiting met hetgeen over den Yang is

gezegd, kan nog Lalidjiwo op den Ardjoeno worden genoemd,

als een plaats, die, hoewel zeer hoog gelegen en nog kouder

dan de Yang, waarschijnlijk een weinig guur klimaat bezit.

De hoogte boven zee is 2500 meter, de gemiddelde tempera-



tuur zal derhalve ongeveer 12° C. bedragen. Lalidjiwo ligt

tegen den westen-wind beschut door den Kembar en den

Welirang. Tegen den oostenwind kan slechts de iets ten

ONO liggenden, 2470 meter hooge Ringgit eenige beschut-

ting bieden. Waarschijnlijk is ecbter toch in den oostmoessou

de wind slecbts zwak, omdat door de westelijke hooge toppen

yan den Kembar en Welirang den oostenwind de vrijedoor-

tocht wordt afgesneden. De ligging op een kleine hoogvlakte

zal het zonneschijnpercentage ten goede komen. Tijdens

mijn verblijf te Lalidjiwo, van 29 tot 31 October, tegen het

einde van den oostmoesson van het droge jaar 1914, was

het zoo goed als windstil en scheen de zon, bij tusschen-

poozen door wolken of een lichten mist verduisterd, tot laat

in den namiddag.

De nevels kwamen uitsluitend uit het oostelijkc ravijn

opzetten, en hadden een zeer Iangzame beweging.

Den 30sten October zag 's morgens het natte gras, rondom

het waterbassin bij het jachthuis, wit van den nachtvorst.

Wellicht zal in den westmoesson nu en dan te Lalidjiwo de

zwaveldamp van den Welirang kunnen worden waargenomen,

in den oostmoesson behoeft daarvoor geen vrees te bestaan.

De regenval te Lalidjiwo was in de 4 jaren Mei 1914

t/m April 1918

JL 1 I < £ 1, =, I 1 c ^ a 1

Regenval in 472 :VM) m .58 2<»> 76 28 22 48 150 223 313 253"

Oro-oro-vlaJcte. Zoowel in hoogte als in ligging ten opzichte

van de omringende, beschuttende, bergwanden komt de

Oro-oro-vlakte, de voormalige kraterbodem van den Kawi,

sterk met Lalidjiwo overeen.

Op deze kleine hoogvlakte werd reeds door JuNGHUHNdeaan-

dacht gevestigd, als een gunstige plek voor een Sanatorium-
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Pangerango-top. Over het klimaat van den Pangerango-top

zal ik hier kort zijn, oradat men niet licht znlk een hoogen

top tot woonplaats zal kiezen.

Slechts wil ik eenige zonnescbijncijfers vermelden van het

jaar 1918, ora te doen zien, vvelk een groot verschil er in

een jaar met zeer drogen oostmoesson tnsschen den drogen

en den regentijd kan bestaan.

Zonneschijnduur in procenten 1).

1918 7u-su 8u-9» (>.i-K).i lOu-Hu llu-12" 12u-lu m-2a 2B-3" 3" -4" 40.JSH
7i-5"

Jan.-Febr.

Juli-Sept.

3

75

5

88

n

87

13

83

8

78 6S

9

57

5 2

4-l 67

Dieng plateau. (2060 m. boven zee). Van het Dieng-

plateau bezitten wij geen geregeld voortgezette waarnemingen.

De gemiddelde temperatuur zal men op ongeveer 14° kunneu

stellen. Het terrein is vlakker dan op den Yang, daarom

mag men verwachten, dat de verschillen tusschen nacht- en

dagtemperatuur er nog iets grooter zijn. J)e oostmoesson is

er minder droog dan op den Yang; de volgcnde regencijfers

kunnen ter vergelijking dienen : do Dieng heeft in den oost-

moesson meer, in den westiuoesson minder regen dan de Yang.

1. i
J

a 1 I I I 5 | i %

Yang
1914-1918 481 51 )9 330 163 131 42 10 31 26 SI 171 293 226S

Dieng

1898-1917 239 230 227 171 134 94 01 52 94 143 191 227 1863

') Deze getallen zijn niet direct vergelijkbaar met de zonneschija-

cijfers der andere stations, omdat zij met een instrument van andere

constructie zijn bepaald; om ze daartoe geschikt te maken zouden zij

eerst met minstens 10% moeten worden verminderd.
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In de maanden Juni tot Augustus komt nu en dan nacht-

vorst voor.

Een nadeel van het Diengplateau in engeren zin is de

moerassigheid van den bodem. Ook het voorkomen van

zwavelbronnen is een ongunstige factor.

Het klimaat der lager gelegen bergstreken vertoont,

behoudens de lagere temperatuur, niet zulke kenmerkende

verschillen met het laagvlakte-kliraaat en is meer algeraeen

bekend; wij zullen daarom te dien opzichte met enkele

voorbeelden kunnen volstaan.

Plateau van Pengalengan (+ 1500 m. boven zee). Over het

algemeen is de atmosfeer rustig. In den westmoesson komen

echter nu en dan harde westenwinden voor, o.a. op de

gouvernements-kinaonderneming TjiDjiroean, die krachtig

genoeg zijn ora aanmerkelijke sch'ade aan de plantsoenen

toe te brengen.

Ook te Malabar waait in dien tijd af en toe een gure

regenwind, uit het ZW. Merkwaardig is, dat ook daar, evenals

te Tosari, tegen het einde van den oostmoesson, nu en dan

vrij sterke oostenwinden optreden.

Het is midden op het plateau, o.a. te Malabar, stiller dan

te Pengalengan, waar overdag een vrij hinderlijke dalwind

waait; over den dalwind nabij de andere toegangspoorten

tot het plateau bezit ik geen gegevens.

In den drogen tijd komt op de vlakke terreinen niet zelden

nachtvorst voor.

Lembang (1250 m.) en SindangJaja (1120 m). In

ligging komen deze twee plaatsen in zooverre overeen,

dat zij beide op een kleine hoogvlakte zich bevinden, die

tegen een hoogeren berg aanleunt, en aan den anderen kant

slechts door een lagen rand is afgesloten. De ligging van

beide verschilt in zooverre, dat de Gedeh vcel hooger is dan

de Tangkoeban Prahoe en dat de vlakte van Sindanglaja



- Ill -

gedeeltelijk naar de zeezijde is gekeerd, die van Lembang
naar het binnenland (vlakte van Bandoeng) twee factoren,

die Sindanglaja meer bewolkt en vochtiger maken dan

Lembang. Er staat echter, voor zoover mij bekend is, te

Lembang in den westmoesson meer wind.

De onderstaande regencijfers doen duidelijk uitkomen, dat

het te Sindanglaja het geheele jaar door vochtiger is dan

te Lembang.

Regenva in 11111

4 1 < 1 I I | I s | i 1

Sindanglaja

1879-1917 396 380 396 354 24 1 203 1-17 133 214 2hS 404 370, 3543

Lembang

1892-1917 216 235 26.) 244 1

.' 5 99 73 71 99 215 325 205 2260

Idjen- Plateau. Het hoogland van den Idjen heeft in den

noordelijken kom bij Blawan een hoogte van 900 meter en

stijgt naar het zuiden tot aan den voet der randvulkanen

geleidelijk tot ruim 1500 meter.

De temperatuur is in het hoogere zuidelijk deel lager,

de bevvolking is er hooger en mist komt er, vooral in den

westmoesson, veel vaker voor dan in de noordelijke inzinking,

die een zonnig en droog klimaat heeft.

Een gevolg van de ingesloten ligging en den komvorm van

het terrein zijn de zeer lage morgen-temperaturen in den

drogen tijd. Er is mij geen tweede plaats op Java bekend,

waar de nachtelijke afkoeling zulk een sterken rol speelt;

zij is oorzaak dat de temperatuur te Kalisat 2° lager is

dan de uit de hoogte berekende waarde (zie p. 69). De

bijgevoegde tabel geeft een overzicht van den dagelijkscheu

temperatuurgang.
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De jaarlijksche gang is tengevolge vau de lage morgen-
temperaturen in den drogen tijd vrij groot; men kan hier
met eenig recht van eeu koud en een warm jaargetjjde
sprekeu; het laagste maandgemiddelde is 16°.2 (Juli),

het hoogste 19°.l (Jan.). Nog veel sterker spreekt het
verschil uit de gemiddelde dagelijksche minima, die tusschen
9°.3 (Aug.) en 15°.6 (Jan.) varieeren. Nachtvorst komt dan
ook op het 1100 in. hoog gelegen Kalisat niet /olden voor
en is zelfs op het slechts 900 in. hoog gelegen Hlawan wel

De wind is op het plateau niet sterk.

Op het feit, dat de naar hinnon gokoerde helliugen een

beter (zonnitii'N klimaat hozitten dan de hellingen, die naar

de zeezijde zijn gericht, werd reeds gewezen. Op deze

Mmumhollingen vindt men op Java op meerdere plaatsen

hotels, o a. te Selabiniana (zuidhelling van den Gedeh, 920 m.

hoog), Tjisoeroepan (oosthelling van den Papandajan. 1220 in.

hoog), Grabag Merbaboe Xoordwesthelling van den

Merbaboe, Xongkodjadjar (westnoordwesthelling -van den

Tengger, 1200 in. hoog).

Voor gegevens betreffende het klimaat van den rremujer

kan worden verwezen naar het rapport van Dr. van der Stok

van IH92, dat, met uitzondering van de tabellen, is afgedrukt

in het Indiseh Militair Tijdschrift, jaargang 26, No. 11.

Bealwt. De vraag. of hot klimaat eener plaats boven dat

plaats at' van de eisehen, die men er aan stelt. Alsblijvende

woonplaats zal men in Indie, wanneer men voor de keuze

wordt gesteld, den voorkeur geven aan Bandoeng en Soeka-

boemi, in het algemeen aan de plaatsen beneden 1000 meter

hoogte gelegen, boven de hoogere en koudere streken, die

uit den aard der zaak min of meer buiten het verkeer

liggen, en waar de koude aan levenswijze en indenting der

huizen eisehen stelt, waaraan men in Indie niet gewoon is.
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Het kliniaat der hooger gelegen plaatsen moet daarom in

hoofdzaak wordeu beoordeeld uit het oogpunt van een

tijdelijk verblijf, hetzij men het gebergte opzoekt voor her-

atel van bepaalde ziekten, hetzij als recreatieoord, waar men

voor korten tijd eens flink van de koude wil genieten.

De vraag. die te beautwoorden valt, wordt dan deze:

gewenscbt wordt een bepaalde temperatuur, waar zal men

het gunstigste klimaat vinden? Voor de beantwoording van

deze vraag heb ik in dit opstel getracht de voornaamste

gegevens bijeen te breu^en.

Wanneer ik mij gunstig over het kliniaat van den Yang

heb uitgelaten, wil zulks derhalve geenszins zeggen. dat dit

een plaats is. waar het een ieder goed zal bevallen, maar

wel dat, wanneer men een zeer koud klimaat zoekt, dit

verreweg het beste is wat men op Java kan vinden.

Ik heb vooral de aandacht gevestigd opdehoogvlakten,omdat

deze zonniger zijn en minder regenachtig dan de berghellingen,

en in het algemeen een gunstiger klimaat hebben dan de laatst-

genoemden, waarbij nog komt het voordeel van de vlakke

bodemgesteldheid. Ook op hunne minder goede eigenschappen,

namelijk de groote temperatuurschommeling, de lage nacht-

temperaturen en de kille, vochtige, morgenuren is gewezeu,

waar tegennver staat, dat op de berghellingen tegen den morgen

de temperatuur minder diep daalt en de vochtigheid betrekkelijk

gering is. Tot op zekere hoogte kan men de voordeelen van

beide samenvoegen door als verblijt' >"-n plants te kiezen, die op

hellend terrein op een hoogvlakte is gelegen, hetzij op de hoogere

deelen van het golvend hoogland, hetzij op de binnenhelling

van de bergen, die het plateau omsluiten.

Als een zeer belangrijke factor is de wind genoemd, die al

heel spoedig het klimaat in de bovenstreken guurenonaan-

genaam maakt.

Begroeiing, de helling van het terrein en de doorlatendheid

van den bodem zijn andere factoren, die meetellen en, last

not least, de verkeersmiddelen.

Observatorium Maart 1919.



Over Grooten Regenval 5 en 6 Februari 1919

in het stroomgebied van den

Tjiliwoeng

Dr. J. BOEREMA

Op 5 en 6 Februari 1919 vielen in het stroom-

gebied van den Tjiliwoeng zware regens, die evenals in

Februari 1918 bandjirs te Weltevreden zouden hebben

veroorzaakt, indien niet het water grootendeels door het

pas in gebruik gestelde bandjirkanaal afgeleid had kun-

nen worden.

In Februari 1918 was een vergelijking tusschen regenval

en de waterstanden in de rivier mogeljk '), thans zijn geen

volledige peilschaalwaarnemingen beschikbaar; de regenwaar-

nemingen laten echter toe een vergelijking tusschen de beide

gevallen te maken.

Hieronder volgen de hoeveelheden regen afgetapt op

5 en 6 Februari 's ochtends, terwijl ter vergelijking

ook die van 13 Februari 1918 en 18 Januari 1916 zijn

opgenomen.

') J. BOEREMA over waterstanden in den Tjiliwoeng en regenval

ijdens de bandjir te Weltevreden in Februari 1918.

Nat. Tijdschrift. Deel 78. Derde Afl.



»*_-,
1919 1918 191H

No.
5 Febr. 6 Febr. 13 Febr 18 Jan.

27 Observatorium 99 76 26 19

29 Mr. Corn el is 122 87 35 27

33 Pasar Minggoe 63 54 45 45

36 Depok n 54 26 48

37 Bodjong Gedeh 21 5 30 41

38 Kaoem Pandak 36 34 49 48

40 Kedong Alaug 50 60 26 20

46 Baitenzorg 69 75 108 21

47 (Landb.) 59 72 94 4a

48 „ (Observ.) 65 70 116 53

56 Goenoeng Geulis 53 135 27 75

57 Pasirangin 51 111) H>7 58

58 Tjiogrek 52 75 60 34

59 Bendoengan 45 120 120 30

66 Tapes 78 138 100 50

67 Tjidokom 44 130 90 72

68 Tjikopo 79 156 129 83

69 Artj a Domas 72 108 112 82

70 Tjitjapit 65 108 97 83

71 Aloen-Aloen 67 83 136 118

72 Gamblok Selong 57 105 72 92

74 Naringgoel 65 88 182 95

76 Fabriek Goenoeng Mas 57 78 159 129

77 Mandalawangi

Gemiddeld

50 66 150 135

59 87 87 62

Aan de diagrammen der zelfregistreerende regenmeters te

Weltevreden (Observatorium), Buitenzorg, Gamblok Selong

en din op den Pangerangotop werd de regenval in periodes

van 4 uur ontleend. Thans kunnen de waarnemingen met

alle vier zelfregistreerende regenmeters gebruikt worden
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aangezien de val meer over het geheele stroomgebied verdeeld

is dan in 1918, toen de regens voornamelijk boven Buitenzorg

vielen en de registreeringen van Buitenzorg en Gamblok
Selong het beste de regenverdeeling weergaven.

I'-'L'cllVal

Datum 4 Februari 5 Februari 6 Februari

Uren
lUBIIIHI 3 I|I|S|I|! T °f 7 T °f

1

Observatorium

Buitenzorg

Gamblok Selong

Pangerango

- 2

-10 3

44 4U

35

37

22

-ttl:l::
20 - 10 6 57

28 5 2 4 16

45 16 - !

27
|

— z

- -1 !
-

Gemidd. 36 14 1 3 3 41 30 14 — 1 — -

Uit de tabel blijkt, dat de regen op alle 4 plaatsen des

nachts is srevallen, voornamelijk tusschen 8u n.ui. en4u v.m.

Aannemende dat deze regenverdeeling voor het geheele

stroomgebied geldt, dan kan uit den gemiddelden val over

alle stations op 5 en 6 Februari n.l. 59 m.m. resp. 87 mm.,

de val voor periodes van 4 uren gevonden worden. De af-

tapping der gewone regenmeters heeft om ongeveer 8 uur

's ochtends plaats, de 59 m.m. zijn dus gevallen van 4 Februari

8u v.m. tot 5 Februari 8u v.m.; voor deze 6 periodes van

4 uur werd uit de zelfregistreerende regenmeters gevonden

een regenval resp. 0, 3, 2, 13, 36, 14 m.m. totaal 68 m.m.

Om dit totaal van 68 m.m. te doen overeenstemmen met 59 m.m.

worden de bedragen 0, 3, 2, 13, 36, 14 vermenigvuldigd

68

Voor het etmaal 5 Februari 8u v.m. tot 6 Febr. 8u v.m.

op gelijke wijze te werk gaande, vinden we voor den gemid-

delden regenval in m.m. over het geheele stroomgebied:



1919 1918

4 Febr. 5 Febr. 6 Febr. 12 Febr 13 Febr. 14 Febr

0—4 vra. 31 28 35 6

4-8 „ 12 13 22 !2

8-12 nm. — 1 — 9 3 12

12-4 „ 3 3 1 10 3

4-8 „ 2 3 — 6

8-12 „ 11 39 5 1

Stellen we daarnaast de overeenkomstige waarden op

13 Februari 1918 dan blijkt, dat, indien geen afvoer door het

bandjirkanaal had plaats gehad, de bandjirtop van 5 Februari

wel benedeu die van 13 Februari zou zijn gebleven, maar

die van 6 Febr. zou echter aanzienlijk hooger zijn geweest,

niet alleen omdat de regenval in eenzelfde periode van

acht uren aanzienlijk grooter was, doch ook omdat door de

voorafgaande regentop het waterpeil nog hoog was op het

moment, dat de tweede top zijn water zou aangevoerd hebben.

Inderdaad zijn te Kedoengbadak en Depok waargenomen de

hoogste standen 1,90 resp. 4,50 in I919tegeu 1,88 resp. 3,90

In 1918 waren de overeenkomstige schommelingen in de

waterstand te Weltevreden eenigszins grooter dan te Depok,

zoodat veilig mag worden aangenomen, dat, zoo afleiding

der watermassa's niet mogelijk geweest was, het water te

Weltevreden op 6 Februari 1919 hooger zou zijn gestegen

dan op 13 Februari 1918.

Met behulp van de gegevens afgeleid uit de waarne-

mingen in 1918 is het max. debiet te Depok en Matraman te

berekenen.



I)e gemiddelde regenval over het stroomgebied was in den

nacht van 5 op 6 Februari gedurende 8 uren —— mm.

per uur, of 2,33 M3 per KM2 per sec.; voor Depok maghet-

zelfde worden aangenomen. Dan is *).

Depok Matraman

F (opp. stroomgebied) 256 336 KM2

q (gemiddelde val in M3 per sec. 233 2,33

Fq 595 780

k 0,995 0,6

kqF 592 468 M 3

0,87 0,8

akqF= Max. debiet in 1919 berekend 515 374 M 3 per sec.

„ „ „1918gemeten 450 280 M 3
„ „

waaruit dus ook volgt dat in 1919 de bandjir van nog grootere

beteekenis zou geweest zijn dan in 1918.

Observatorium Juni 1919.



De Kloet van een geomorfologisch

standpunt beschouwd.

Dr. B. G. ESCHER.

In een lezing (lit. 1) namens de Commissie voor Vulka-

nologie der Kon. Natuurkundige Vereeniging door mij gehou-

den over den Kloet, wees ik op de van de meeste andere

Javaansche vulkanen afwijkende bouw van den Kloet en op

een daaruit te trekken conclusie. Het zij mij veroorloofd

hierop nader in te gaan.

De geomorfologische studie der vulkanen steekt nog

in de kinderschoenen en het komt mij voor, dat het toch

wel de moeite waard is de vulkanen ook van deze zijde te

beschouwen.

R. D. M. Vbrbbbk heeft klaarblijkelijk de meeste zijner

oude kraterringen naar de gegevens der topografische kaarten

geconstrueerd. Hij moest veelal met oude opnamen werken.

terwijl wij nu over een veel beter kaartmateriaal en vooral

over een zeer goede verzameling van kraterkaarten op grooten

schaal beschikken (lit. 2).

Sedert het werk van Vekbeek en Fennema tot stand kwam,

heeft de geomorfologie zich als zelfstandige wetenschap

van de geologie afgescheiden vooral door toedoen van

W. M. Davis, en iedere geoloog zal moeten erkennen dat ons

inzicht buitengewoon verruimd is door de nauwkeurige

analyse der Landschapsvormen en de daaruit gevormde

deductieve beschouwingswijze.



Het bijgaande kaartje is op de helft gereduceerd naar de

„Overzichtskaart van Java en Madoera, schaal 1 :
500.000,"

samengesteld door den Topographischen Dienst en verschenen

in 1912.

De daarop voorkomende hoogtelijnen geven achtereen-

volgens 100 m. 250 in. 500 m. 750 m. 1000 in. 1250m.enz.aan.*)

De te beschouwen hoogtelijnen zijn die van 100, 250, 500

en. 750 m. Het valt dadelijk op, dat de horizontal afstanden

van de tranches van 100 - 250 in. (A), van 250-500 in. (B),

en van 500 — 750 m. (C) bij den Kloet veel grooter zijn dan

bjj de omringende vulkanen: Wilisgebergte, Kawi-Boetak,

Ardjoeno-Welirang, Andjasmoro-Gentonggoak-G. Malang,

waarvan het bijgaande staatje 1 een overzicht geeft.

kaartje ingeteekende „geteisterde gebieden'

dagblad-berichten gepi , geen aanspraak op

n

gebieden zijn lahar's opgelreden, rnaar I

jeheele oppervlakte der

, evenmin als het buit

gebieden nog lahar's opgetreden ;

gezegd dat het geheele oppervlakte

voest is, evenmin als het buitengesloten is,



Staatje 1.

Andjasmoro-

Richting 1 Kloet

!

Wilis
Boetak

Welirang- Gentong-

goak

G. Malang

N 12000 m. 7500 m. _ 3500 m. 6000 m.

NE — 3000 m. — 7000 m. —
E 3500 m. 7000 m.

SE — 3000m. —
1 — —

s

SW _ —
w 14500 m. 3500 m.

NW 11000 m. ~ "
!

~ 2500 m.

Gemiddeld: 12500 m. 44C»m. - 5800 m. 4000 m.

N 5500 m. 5000 m. 1 4500 m. 2500 m.

NE 5000 m. — 4000 m. —
E 3500 m. — 5000 m. —
SE 4000 m. — -
S 8000m. 5000 m. —

!
— —

SW 11000m. 7000 m : 4500 m. -

Gemiddeld:: 8100 n



— ltd —

De gemiddelde afstanden bedroegen du

Andjas-

Kloet Wilis
Kawi-

Boetak

Weli-

Ardjoeno

Gentong-
goak

G. Malang

A 12500 m. 4400 m. 5800 m. 4000 m.

B 8100 m. 4500 m. 7000 m. 4500 m. 3500 m.

C 3800 m. 2900 m. 2600 m. 1800 m. 2300 m.

gemiddeld

A 45 2o _ 1030 2ol5

B 3»15 2o 3ol5

C 3045 5o 5"30 80 6015

Met de afname van de vulkaanhelliugen naar den voet toe,

gaat dus gepaard een toename in do afwijkende, fJauwere

helling van den Kloet.

Bedraagt de verhouding der afstandeu der tranches voor A
(150 m. hoogteversehil !) van den Kloet tenopzichte derom-

ringende vulkanen 3:1 tot 2:1, voor B (250 in. hoogte-

versehil) bedraagt deze verhouding ongeveer 2 : 1 en voor C

2:1 tot l'/8 .:l.

Uit de geschiedenis der Kloetuitbarstingen is bekend, dat

den laatsten tijd steeds lahar's optradeu, veroorzaakt door

3t uitwerpen van het water uit het kratermeer.

Tradeu de lahar's aanvankelijk zoowel naar het N alfl naar

3t W en S W op. na de doorbraak van den kraterwand in

375 (lit. 3) was een dusdanig diepe drempel in het W.

m den kraterwal voorhanden, dat de latere lahar's rich alien

lar het W. ontlastten (staatje 3).



Uitbarstingen Lahar's naar het

1826 11 — 14 Oct.

1835 (minder hevig)

1848 16 Mei

1864 4 Jan.

N.WenSW
sw

N.SWenS
N,SWenS

1875 doorbraak West-wand

1901 23 Mei

1919 20 Mei

SW en S

SW en S

De eruptie van 1835 was niet hevig er het is opmerkelijk,

dat van die uitbarsting slechts lahar's naar het SW vermeld

zijn, wat er op wijst, dat reeds voor 1875 de drempel in

het W lager was dan die in het X, hetgeen overigens ook

nit de onderzoekingen van Hugo Cool (lit.. 3) blijkt.

Van de oudere bekende uitbarstingen van 1586, 1 Mei 1752

en 10 Jauuari 1771, is niet bekend of ook lahar's opgetreden zijn.

Het konit mij center voor, dat dit vvel het geval geweest

moet zijn en ook reeds veel vroeger het geval was.

Slechts door deze aanname toch is het verklaarbaar, dat de

Kloet een zoo weinig steile voet bezit.

Het is een bekend feit, dat droog uitgestort materiaal als

zaud en grind onder een steilere helling blijft liggen dan

hetzelfde materiaal wanneer het uitgestort wordt vermengd

met veel water. In do geologie wordt dit geillustreerd door

de drooge en natte puinkegels.

De Javaansche vulkanen werpen in het algemeen, behalve
#

lavastroomen, droog materiaal uit, vandaar hnn betrekkelijk

steile helling, die langzamerhand door de hevige regenval,

vooml aan den voet, minder steil wordt.



Waar de Kloet echter een veel geringere belling van zijn

voet vertoont, moet de verklaring daarvoor gezocht worden
in de afzetting van het losse niateriaal veimengd met veel;

water. De eruptie geschiedeuis kennende. ligt het voor de

hand Man te nemen, dat de Kloet reeds duizenden jai en lang

zijn vulkaan-lichaam via lahar's moet hebben opgebouwd.

Al naar de gesteldheid van den kraterrand zullen deze

lahar's naar het NE, X, NW, W, SW, S en SI opgetreden

zijn; echter vermoedelijk niet naar het E, aangezien daar de

kraterwand hoog is (top Goenoeng Kloet, 17:51 m), tengevulge

van het voorhaiulen zijn van een ouden kraterpijp *) van een

ouderen meer Oostelijk gelegen Kloetkrater. Slechts van

den tegenwoordigen Kloetkrater weten wij dus op geomor-

fologische gronden dat hij al duizenden jaren via lahar's zijn

voet heeft opgebouwd.

Er bestaat een tweede verschijnsel, dat deze gevolgtrekkim:

versterkt.

Her is namelijk opmerkelijk, dat de Kali Brantas veel dichter

langs den hoogeren Wilistop (pirn. 2500 m.) vloeit, dan langs

den lageren Kloettop (1731 m.)

Bij Poerwokerto bedragen de afstanden reap. S'/i km.

Hadden &-i beide vulkaneu op dezelfde wijze hun voet

gevormd, dan zou het omgekeerde venvacht mogen worden.

Er moet een bijzondere oorzaak bestaan, waardoor de Brantas

tusschen Toeloengagoeng en Kediri naar het Westen ver-

plaatst is, en deze moet in verband metde eruptiegeschiedenis

toegeschreven worden aan de lahar's van den Kloet. Het komt

raij voor, dat een verschil in ouderdom der beide vulkanen

deze couclusie geenszins te niet doet.

Wie de couclusie aanvaart, dat de Kloet al duizenden jaren

zijn voet opgebouwd moet hebben door middel van lahar's,

moet ook de tweede gevolgtrekking aanvaarden, dat de

iptie blootgelegd, volgens



Kloof I: rater gedurende even langen tijd ondoorlaatbaar geweest

moet zijn voor water.

Kwam Hugo Cool reeds tot de gevolgtrekking, dat in 1907

het kratermeer van den Kloet geen invloed uitoefende op de

foronneu die op de hellingen ontspringen, en dus de Kloet-

krater toen ter tijde ondoorlaatbaar was voor water, de geringe

helling van den Kloetvoet dwingt ons aan te nenien, datde

Kloetkrater dit reeds duizenden jaren geweest is.

Tegenover de meeste andere vulkanen van Java heeft dus

de Kloet al zeer lang een bijzonder eruptiekanikter vertoond,

dat aldus te kenmerken is:

1. Korte, doch lievige uitbarsting; uitwerpen van het

kratermeer-water; optreden van lahar's.

2. Rustperiode; opvulling van den krater met regenwater.

Het karakteristieke van de Kloetuitbarstingen is dus vooral

van secundairen aard en wortelt in de ondoorlaatbaarheid

van den kraterbodem.

De bodem van den Kloetkrater is dus in tegenstelling met

dien van de meeste andere Javaansche kraters reeds gerui-

men tijd ondoorlaat voor water geweest.

Ook deze gevolgtrekking aanvaard hebbende, moet een

derde vraag beschouwd wordeu.

Er moet een oorzaak bestaan voor de impermeabiliteit van

de Kloetkraterwanden. Welke deze is. is nu nog niet met

zekerheid uit to makeu. Men zou kunnen denken, dat de

binnenwanden van den krater door lava dichtgestrekeu zijn,

of dat vroeger daarin aanwezige losse steenen, afkomstig van

den kraterwaud of van uitwerpsels van den krater pij p. door

lava tot een vaste breccie vereenigd zijn.

Echter bestaan ook andere mogelijkheden, waardoor de

impermeabiliteit tot stand kon komen. Hieronder mag echter

m.i. niet gerekend worden een dichtslibben van denkrater-

wand door verweerde asch, aangezien dan na een nieuwe

uitbarsting de krater toch zeker doerlaatbaar zou zijn

g eworden.
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Hoe dif vraagstuk ook opgelost moge worden, een dered

gevolgtrekking moet aanvaard worden, namelijk dat bij het

bouwen van een tunnel om het kraterwater af te tappen,

in het eerste gedeelte, waar de tunnel door den vulkaan-

mantel geboord moet worden (plm. 1000 m.), weinig last van

watertoevloeiing ondervonden zal worden.

Het is deze overweging die mij er mede toe bracht het

meest te voelen voor de verwijdering van het regenwater

ait het Kloetmeer door een tunnel.

Weltevreden, 10 Juni 1919.

lit. 1. Een uitvoerig verslag van deze lezing werd opgenomen

in het „Bataviaasch Nieuwsblad" van Woensdag

28 Mei 1919, l e editie, 34e jaargang No. 290; een

daarbij behoorend profiel door den Kloetkrater werd

opgenomen in de tweede editie No. 291.

De mogelijkheid van aftappen van het water uit het

Kloetmeer is uitvoeriger overgenomen in „De Preanger-

bode" van Maandag 2 Juni 1919. No. 151. 2 C blad.

lit. 2. Jaarverslagen van den Topographischen Dienst in

Ned.-Indie.

lit. 3. Hugo Cool: „Eenige mededeelingen en beschouwingen

naar aanleiding van een onderzoek aan den krater-

wand van den Kloet in Mei 1907". Jaarboek v. h.

Mijnwezen in Ned. Oost-Indie. 36 e Jaargang, 1907.

biz. 185 — 233. Batavia 1908.





U L K A N I S C H E VBRSCHIJNSBLBN

A A R D B E V I N G E >

IN DEN

VERZAMELD DOOR HET

Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia.

VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN.

De Galoenggoeng in de Preanger Regentschappen vertoonde

verhoogde werking in Juli 1918.

Aan deze buitengewoon belangwekkende vulkanische werk-

zaamheid heeft Dr. B. G. Escher in De Taak (12 October

1918) een nadere bespreking gewijd. Aan deze beschrijving

is het volgende ontleend.

De jongste uitbarsting heeft zich aangekondigd door een

lichten aardschok in den nacht van 16 op 17 Juli 1918 in de

omgeving van den vulkaan, gevolgd door het uitwerpen

hoofdzakelijk van asch in den nacht van 18 op 19 Juli.

Hiermee was de kraterpijp geopend en nu drong de zeer

taaie lava, waarvan de temperatuur zeer dicht bij het stol-

punt lag, als olieverf uit een tube, omhoog.

Op 20 Juli nam de controleur van Tasikmalaja, de heer

Ter Poorten, in het kratermeer een klein eilandje waar,

naar schatting 30 M. in doorsnede. Dit eilandje is langza-

merhand aangegroeid in breedte en in hoogte, totdat het

geheele kratermeer van den Walirang verdwenen was.

Aangezien de weerstand aan de wanden van de kraterpijp
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het grootst was, steeg de lava sneller in het midden, waardoor

het bovenvlak van de lavaprop bol werd. Volgens Ir. van Es

heeft ook zijdelingsche uitbreiding van de lavaraassa plaats-

gevonden.

Slechts acht dergelijke gevallen zijn tot nu toe bekend,

waarvan nog twee in den Archipel (de lavaproppen van den

Merapi en van den Roeang, Sangi-eilanden).

Van den Merapi (Sumatra) kwam een bericht in uit Padang

Pandjang over een half Augustus gehoorde knal, gepaard

met vuurverschijnselen.

Verhoogde werking van den Kaba in Redjang werd waar-

genomen op 8 Augustus. Groote rook- en stoomwolken

werden uitgestooten. (Maandverslag van den Resident van

Benkoelen).

De Vuurberg Roeang bij Tagoelandang (Sangi-eilanden)

vertoonde in Februari verhoogde werking (Maandverslag van

den Resident van Menado).

Be onderzeesche vulkaan nabij het eiland Mahengetang (Sangi-

eilanden). 18 Juli en 20 Augustus had-len er uitbarstingen

plaats. Volgens mededeeling van het kamponghoofd werd

het water den 18en Juli te lOu 30 vm hoog opgeworpen,

en leek het, alsof er een bandjir kwam opzetten. Steenen

bedekten het water, zoover het oog reikte. Te lu 30m en

omstreeks 4 uur werden sterke geluiden gehoord.

Den 20en Augustus tusschen half zes en 1 1 uur 's avonds

herhaalden zich de verschijnselen, die nu gepaard gingen

met een sterken „zwavel"- stank, ten gevolge waarvan vele

bedwelmde visschen aanspoelden.

In December 1918 vluchtte de bevolking van Mahengetang

naar de eilanden Karakitang en Siaoe (Bericht van den

Resident van Menado).



Aardbevingeru

Zware aardbevingen kwamen niet voor.

VIoedgolven.

Behalve over de boven vermelde sterke waterbewo-in-
bij Mahengetang, kwamon berichten in over vloedgolven,

in den avond van 15 Augustus opgemerkt op de Noordkust

van de residence Menado. Deze golven werden voorafge-

gaan door een aardbeving, die uit verschillende plaatsen

van Noord Celebes en Halinaheira gemeld werd '). Te Ba-

tavia werd het epicentrum bepaald op een afstand van 2440

K.M. in de richting WZW—ONO, in de Celebes-zee.

Berichten over de vloedgolf werden ontvangen van den

Gezaghebber van Bwool, uit Bokat, Paleleh en Menado. Te
Menado werd een herhaalde buitengewone stijging en daling

van den zeespiegel opgemerkt gedurende 15 a 30 min. tot

een hoogte van 1 M. Op de kust van het landschap Bwool

was de zeegang veel sterker, en werd eenige schade, door

den Gezaghebber op / 2800 geschat, veroorzaakt. De meeste

berichten spraken van 3 golven, vermoedelijk uit noordelijke

richting. Als tijd werd opgegeven te Bokat 9 uur, te Paleleh

i 9 uur, te Menado 9 U 15m (alles plaatselijke tijd).

Op de zuidkust van Mindanao werd door de aardbeving

zware schade aangericht 2
) en kwamen in het district Cota-

bato vele menschen om. Het epicentrum lag volgens Manila

in de Celebes-zee tusschen 124° en 125° 0, 5° en 6° N.

Een vloedgolf trof kort na de aardbeving de kust over een

afstand van 150 K.M. van Port Lebak tot Glan, en bereikte

op sommigo plaatsen een hoogte van 18 tot 24 voet.

Men kan de voortplantings-snelheid van de vloedgolf uit

de gegevens berekenen. Stoottijd volgens Batavia en Manila

12« 18-

6

s M. G. T.

Weather Bureau, Mam



Bokat Paleleh Menado.

Afstand in K.M. 570 590 440

Looptijd in min. 35.9 ± 35.9 37.9

Snelheid M./Sec. 260 270 195

Gemidd. zeediepte in M. 4700 4700 3970

V = i/"gh 215 215 197

De laatste regel geeft de snelheid, berekend volgens de

formule V = i/ g h, waar g de versnelling van de zwaar-

tekracht (9,78) en h de gemiddelde zeediepte (volgens de

Zeekaart van de Celebes-zee) voorstelt.

De groote verschillen voor Bokat en Paleleh kunnen rede-

lijk wel verklaard worden door een fout in de tijdsopgaven

van de waaruemers van ongeveer 9 niinuten, die op den

looptijd van bijna 36 minuten van grooten invloed is.



AARDBEVINGSBERICHTEN.

De data der seismografische opteekening zijn ontleend aan

de registraties van den WiECHEET-seismograaf van 1000 K. G.,

waarvan de resultaten maandelijks door het Kon. Magn. en

Meteor. Observatorium worden gepubliceerd.



Berichtgever. Waarnemings-

Residentie of

Gonvernement

en Eiland.

Intensiteit

. aard der beweging.

Bijkomende versch

Loeboek Raja. 1.5 N 99.2

Laboeha. 0.6 z 127.5

Tabanan. 8.5 z 115.1

Reo. 8.3 z 120.5

Batipoeh en 0.6 z 100.1

Praja. 8.7 z 116.3

Lombok. 8.5 z 116.5

117.4

9.3 z 119.3

Tobelo. 1.7 N 128.0

Loeboek Raja. 1.5 N 99.2

M an ok war i. 1.2 z 134.3

Midden Soemba.
Ajer Bangis. 0.2

z
N 99.4

Galela. 1.9 N 127.7

Banda-Neira. *.6 129.9

Tapanoeli, 1 lu 15m + 30

Sumatra
Ternate, en On
derb. Batjan.

4 4" 0m
.

Bali en Lombok 81 -33
Bali.

Timor en Onder- 9 10" 30™ -55
boorigbeden.

Pad. Benedenl, 11 10" 15m + 27

Sumatra
Bali en Lombok 16

Lombok.
16 — 39

Timor en Ontler- 16 10u 2LJ m

hoorigbeden.

10" 23™

Ternate en On- 16 19" 20m — 85

derhoorigbeden.

Tapanoeli, 20 2l« 30"i + 30

Sumatra.

Ternate, en Ond. 21 5" 0m — 110

N. Nieuw
Guinea.

22
Pad. Benedenl. r.\ 9 U 30"i + 29

Ternate en Ond.
Halmabeira.

Amboina, Neira. 25

i u 15m
-92

25

27

2,

N-Z 2 zwakke en 1 goed te voelen

aardschokken.

± 1 Vrij hevig.

Licbt.

Licbt2

± 10

±
"•'

- 3

N-Z

N\V—ZO
O-W

W—

O

Licbt.

Een paar lichte scbokken.

Vrij hevig.

Horizontaal, licht.

Z-N Een korte aardschok.

Kracbtig.

Vrij langdurig.+ 30
8i

/j

N-Z
NW-0

2a3
4a 5

Licbt.

Licbt.

Vertikaal.

Vrij hevig.

Vrij hevig, verticaal.

Vrij hevig.*nigesec



J%,

Januari 1918 (v rvolg).

Resident.
| Telok-Betong. 5.5 Z 105.3 Lamp. Distr. | 31 4« Omj -f

DeBeheerderder Wai Lima. 5.4 Z 31

ond. Wai Lima.
De Administra- Tjianten. 6.7 Z 106.3 Batavia, Java. (-12)

te Administra- Naringgoel. G.7 Z 107.0 81 lW5m**

Goenoeng Mas.

De Inlandsche Buitenzorg. 6.6 Z 106.8 Hu50m**
Assi9: Soedjouo.

Controleur. Singkel. 2.4 N 97.8 Atjeh en Onder-
hoorigheden.

31 17" 0™ + 36

hetSingkelsche. 3.7 N 97.7 Ml

Resident. Wajaboela. 1.7 N 128 Ternate en On-
derhoorigheden.

31 23« 50™ — 85

» Sangi eil. 3 N 125.5 Menado. - 75

Februari 1918

Wedana.
Beheerder van
Loeboek Raja.

Sekar- 8.3 Z 112 4
Gadoeng.

Tjemara. C.6 Z 105.6

Pitjoeng- 7.2 Z 106.6
Poegoer.

Kepandjen. 112.6

Toeren. 8.2 Z 112.7
Tjemara. 6.6 Z 135.

6

Tjibalioeng. + 6.1Z
Loeboek Raja. 1.5 N 99 2

Tjalang. 4.8 N 95.4

Tjakng. 4.8 N 95.4
Singkel. 2.4 N 97.8

Kediri, Java.

Bantam, Java.

Preanger, Java.

Pasoeroean, Java

Bantam, Java.

Atjeh en

dcrh., Sn

Tapanoeli,

Intensiteit

aard tier beweging.

|

Horizontaal.

Horizontale aardschokken.

, Zware, docb korte aardbeving.

kl.-JiH u;irdbeving.

Bijkomende verschijr

opmerkingen.

Een lichte schok.

are aardschokken.

Licht.
T
rij hevig, horizontaal.

lichte aardschok.

r

rij ' iangdnrige aardbeving.

Vrij hevig.

Hevig, horizontaal.
"

g, twee opeenvolgende.



Residentie of

Gonvernemcnt

en Eiland.

.-

c

Ricbting.

D

en aard der beweging.

E

Bijkomende verschijnselen

opmerkingen.

Februari 1918 (ver.volg).

De bebeerder del

onderneniing.

Resident.

Gezagbebber.

Resident.

Controleur.

Resident.

Arnbemia. 3.9 N 98.5

Simeloengoeng.

Tandjong-Poera.

Tapanoeli.

Lamp. Distr.

3.9 N
3.9 N
1.5 N

5 Z 105

Kedongdong. + 5Z 105

Wai Lima. 5.4 Z 105.3

Mamasa. 3.1 Z 119.4

Mamoedjoe.
Baoe-Baoe.

Centraal bivac

KedongdoDg.

2.7 Z 118.9

±2.5Z

b'.5 Z

137.5

105.2

Wai Lima.

Tjalang.

5.4 Z
5Z

4.8 N

105.3

10.8

95.4

Banggaai.

4.8 N
1.5 Z

95.4

123.5

Roeteng. 8.6 Z 120.5

Dobo. 5.8 Z 134.3

Laboeba. 0.6 Z 127.5

Batjan.

Sangi-eilanden.

0.3 Z

3N
127.0

125.5

Tapanoeli,

Sumatra.

Lamp. Distr.

Sumatra.

9" 15m

19ul5m

„ ± 120 |„:».

w

2

f
i 10 sec

Vertikale aard-

Z—N ?'

O— \v.

NO—zvv.

0— w.

He.,

Huis tweemaal bewogen.

•

Ben paar aardscbokken.

6D-

3

3

""n-z.

Z—N.

N-Z.

Z—N.

N-Z.
1

Zwak.
Zacbt.

Zwak.

Licht.

Kracbtig, 2 scbokken.

Enkele licbte aardbevingen. De vuurberg Roeang bij Tagoelandang

vertoonde verboogde werking.



A r It

1 Lengte

Grw.

Re8identie of

Berichtgever. Waarnemings-

Breedte

en Eiland.

L Uur.
Locale

tijd.

A
Minuten.

graaf

Aanvang

F. H. A. Dijck

Administrateur.

Bat. Pet. Mij.

Resident.

Dr. Kemmerling

Cheribon.

Ploembon.

Painan.

6.7 Z

District Sang-

koelirang.

Beo.

1 N

4.2 N

Soember Assin. 7.6 Z

Tjibodas.

Tjipetir.

6.7 Z
6.9 Z

Djatiloeboer. 6.5 Z

Ond. Tjianten.

Pitjoeng-

Kloengkoeng.

6.7 Z

7.2 Z

8.5 Z

Tandjoeng
Redeb.

Tarakan.

Wahai.
Centraal Bivac.

2.2 N

3.3 N
2.8 Z
2.5 Z

Moeara Doea. 4.6 Z

Poeloe Pang-

goeng(Lematang
Ilir).

Boela.

+ 53Z.

3.1 Z
8.5 Z

Sangi- en Ta-

laud eilanden.

"Verscbillende

1.4 N.

6 Z

Cheribon, Java.

Padang Bene-
denl. Sumatra.

Z. en O.afd. Bor-

neo, Borneo.

Preanger, Java.

Bali en Lombok

Bali en Lombok, !

Lombok.
Menado, Sangi

en Talaud-eil.

Benkoelen, Su-

lu3G°>

±23u30n

Intensiteit

en aard der beweging.

6 Voelbare verticale scbok.

Middelmatig.

Voorafgegaan door een rommelend geluid.

W-0

Licht.

Vrij hevig.

Oost naar West.

Zware aardbeving.

Kort en zwak.

Licbt.

Hevig, 5 schokken.

Sterk.

Licbt.

Vrij groot.

Eenige aardschokken.

90

»

«.* NO-ZW
N—

Z

Rinkelen van glazen.

± 4

ZO-NW?

ardbevinen

==..



Iutensiteit

ird der beweging.

April 1918.

Pagar-Alam.

Pakoean-Eatoe.

Paleleh.

Goenoeng Ker

Poenoeng.

Patjitan.

Donorodjo.

Ngadirodjo

(Lorok.)

Bandoeroto.

Ngadirodjo.

kebonagoeng.
Soember Assir

Nawangan.
Prtngkoekoe

( L'oenoengX

Ponorogo.

districten,;

Sumatra.

'

Timor en Onder-j 7

hoorigheden.
j

Menado, C<

Bantam, J

Madioen, .

Pasoeroean, Java

Madioen, J<

22" Om + 14

10n Om + 9

9u l.)m

10u Om
8" 55m

— 69

(— 12)

5u om**

51145111**

6u Om**

19U.—**

19» 5m**

l 9u 15m** ''

19ul7m**
"

!

iy«-j :;«** :;

19u 2 3m** "

15 Verticaal.

0—

W

Zwaar

+ 3 Z-N ?

2 0—

W

Zwak.

2 schokken.
3 Z—

W

Zwak.

Z—
,

Va Z
± I

2

N-W
W

1 Z
I N—

W

Zwak.

15 Niet stork.

1 z—

w

Zwak.

4 W-0 Zacbt.

2 schokken.

N-W
"

z

2 schokken.

Horizontaal.

Matig.
Verscheidene

Schokken.
Horizontaal.

Matig.

Verscheidene Schokken.



Residentie of

Gonvernemont

April 1918 (vervolg).

Nganl

Tegalombo.

(Poenoeng).

Patih Wedana.
Ass.-Wedana.

Controleur.

Administrateur.

Gouverneur.
Margo Molio.

Kendari.

Gezaghebber. „

P. H. A. Dyck- Tjipetir.

Wedana.
Ngebel.

Poeloeng.

Poedak
(Poeloeng).

Tegalombo.
Ngadirodjo

(Lorok).

Tegalombo.
Poenoeng.

Seng^oeroeh.

Ardjosari

(Patjitan).

Bandoeroto.

Tjalaog.

7.9 Z 112.3

8.2 Z
8.1 Z

8.2 Z

111.8

110.9

8.1 Z
8.2 Z

lll.l

111.0

112.6

8.4 Z
4.8 N

112.5

95.4

8.0 Z
4.0 Z

112.3

122.6

6.9 Z 106.7

7.8 Z
7.9 Z

111.7

111.6

8.1 Z
8.2 Z

111.3

Pasoeroean, Java 18

Madioen, Java.

IS

18

Madioen.

Madioen, Java.

Pasoeroean, Java

18

18

Madioen. 13

Pasoeroean, Java
Atjeh en On-
derh., Sumatra.

11

20

Kediri, Java.

Celebes en On-
derh., Celebes.

22

41

18 19" 23"***,
(

19»25«**|

Preanger, Java.
[

5

Madioen, Java,
j

S

aard der beweginj

Bijkomende ver

I

2

10

3

30

Z

N—

W

W
N-W

z

N
Z—

O

o

N-W

Horizontaal.

Matig.

Verscheidene Schokken.

Zwak.

Sterk.

Niet 'sterk.

Zacht.

6 a 4 schokken.

Zwak.

± 300

4 a 5

second en

2

0-\Y

o-w

Onbekend.

Van W naar O

Z--0

Vrij hevig.

Horizontaal.

2 schokken.

2 schokken.

Kort na elkander.

Vrij 'hevig'.

Een hevige aardschok.

Zwak.



Gouverneincm

en Eiland.

April 1918 (vervolgj.

Mangoenhardjo
(Patjitan).

Kalangsari.

Lebak-Parai.

D. J. Smits.

Administrateur.

J. H. Berkkuy

C. Barends.

Controleur.

Gou

Patjet.

Ondern. Julians

Tjikandang.

Tjianten.

Djatieloehoer.

Tjikentjreng.

Lebak-Parai.

Sindangrasa.

Singkel.

Ond.-afd. de

Karolanden.

Singkel.

8.2 Z 111.4

7.2 Z
6.6 Z

108.5

106.4

6.8 Z 107.2

7.5 Z
7.4 Z
6.7 Z

108.0

107.8

106.3

7.7 Z
6.6 Z

108.6

106.4

7.3 Z 108.4

2.4 N 97.8

3 N 98.5

2.4 N 97.8

1 N 125

Madioen, Java. 24

23u 10m**

(- 12)

Preanger, Java.

Bantam, Java.

26

26 iliiS

Preanger, Java. 20 + 2u()m**

Batavia, Java.

Preanger, Java.

Bantam, Java.

26

26

26

26

2u._*«

2« 5m** -

Preanger, Java.

q
nacht -

Atjeh en On-
derh., Sumatra.

Oostkust
Sumatra.

Atjeh en On-
derh., Sumatra.

Residentie

Menado, Celebes

29

19

29

21" 25m + 36

N-0

z—

w

2.5 Z 140.7

8.3 Z 114.7

4.5 Z
8.6 Z

129.9

120.5

— 32

— 55

i 5

N.-N.

Lombok,
ali.

5

7

12° 55™

21u 30"en On-
Flores.

• Midden-Jtva-tijd.



Kesident.

J. H. Berkhuy

P. H. A.'Dijck

Administrateur.

Gezaghebber.

Hoofd-admini-
strateur Cement

fabriek.

J.H.Berkhuijser

Gouverneur.

Administrateur.

1918 (vervolg),

Roeteng.

Tjiboaas.

Dobo.

Lebak-Parai.

Tjipetir.

Juliana.

Namodaleh.

Indaroeng.

Lebak-Parai.

Afd.GrootAtjeh

Moesi-Oeloe

Karoeni.

Ogan en Ko-
meriDg Oeloe.

Moesi Oeloe.

8.6 Z 120.5

7.5 Z
6.7

7^5 Z
0.2 N

108.0

107.1

134.3

1 08.0

99.4

6.6 Z 106.4

6.9 Z 106.7

7.5 Z
10.7 Z 123!o

1.0 Z 100.3

5J3 N
1.5 N

95.6

± 4Z 103

4.6 Z 104.1

+ 4Z 103

0.6 Z 100.1

0.6 Z

1.4 Z

100.1

Preanger, Java.

denl. Sumatra.

Bantam, Java.

Preanger, Java.

Timor en On-

derh., Roti.

Westkust Su-

Bantam, Java.

Atjeh, Sumatra.

Tapanoeli, Su-

Bovenl. Sumatra.

Padang Bene-
denl. Sumatra,

13 22» 15» -55

it;

17

ib

8« 30m**

20u 20***

0u 54m

u« o»

(-12)

(- 12)

+ 29

19 L9" 58m + 2

19 20"20m** (-12)

19

19

20u40«**
22" 45«n —"65

22 15U 5m + 26

:J.-,

26 8. 30

27 ±3u 3 m -50

28 3" + 11

» + I9u 4- 15

28 20 u 30m + 27

28 + 27

Intensiteit

i aard der beweging.

Bijkomende verschijm

opmerkingen.

2 Zwak.

Zwak.
Licht.o-w

Licht.

Verticaal; 4zwakke, gevolgddoor

1 sterke schok.

3 o—

w

van West naar

Oost.

± 10

3

N—

Z

Zwak, eenige schokken.

Licht.

1 N—

O

Een paar zwakke aardschokkerj.

Zware aardschok.

Horizontal, vrij sterk.

Aardscbokken.

Een hevige aardscbok.

Licbt.

i 4 O-W

-

W-0



J%

Resident.

Hoofd-admii

Cementfabr:

1918 (vervolg).

Troesan(Itawas)

Indaroeng.

Verschillende

Sumatra.

Benkoelen, Su-

Intensiteit

Lrd der beweging.

Kort, doch hevig.

Licht.

Lichte aardschokken.

Controleur.

Administral

Beheerder

Bantam, Java. B lfc«37™** -12

Bali en Lombok 10 0" 0m — 34

Bali.

+ 42

derboorigheden

Sumatra.

Menado,Celebes. I2u 15m — 65

Preanger, Java. 14 9u|0m** (-12)
Tapanoeli, Su- 15 llu 3(jm + 30

Atjeb en On- 23 3" 30«"

derhooriujlieden

Amboina.Boeroe 10" 0m

Celebes en On- 27 4u 30m - 67

derhoorigheden

Banggaai.

Menado.Celebes. 2 8 12u55ni

28 13* 0-n — 54

29 7» 53m — 52

Verticaal. 3 schokken, bijna onmerkbaar,

1. W— Krachtig.

3 ZW—NO Licbt, golvende beweging.

Z—

N

2 a 3 schokken.

1

5

O-NW
Z-N

Licbt.

Sterk.

6 ± Z-N
N-Z

Flink.

Drie schokken.

2 Z—

N

Licht.



J. A. Voortlmis. Sinabang. 2.5 N 96.3 AtjehenOnderb 11 14" 15m + 42

Administrates

^^"Poe^er.
7.2 Z 106.6 Preanger, Java. 16 ± 9.30** (-12) 9u 23"» 11

Resident. Atarnboea. + 9.5Z 124

derli., Timor.
17 4" 30«n -69 3" 33m 7

Noiltoko en 9.7 Z 124.3 — 70

7.7 Z 109.6 Kedoe, Java. 20 LS" 12m (-12)
Administrateur. Pitjoeng-

Poegoer.

7.2 Z 106.6 Preanger, Java. 20 ± 18u

25m**
18" 12m

3

Secretaris. Denpassar. 8.7 Z 115.2 Bali en Lorabok,

Bali.

88 uamidda- -34

Tabanan. 8.5 Z 115.1 29 vroege

Kloenkoeng. " 115.4 " 30

Iutenaiteit

aard der beweghtg.

Matig sterk.

Lichte scbokken.

Twee vrij bevige scbokkei

Lichte aardschokkei

Lichte aardschok.

Administrateur.

Patjitan.

Agoeng.
Tjibalioeng.

Wai Lima.

Lebak.

Observatoriun
Bokat.

8.2 Z 111.1

4.8 Z 103.9

0.4 Z 105.6

5.4 Z 105.3

6.5 Z 106.2

6.2 Z 106.8

1.1 N 121.5

Madioen, Java. j 5u 3 ()ro*» (-12)
Palembang, 12 12" 0» + H

Bantam, Java. 12 ± 12«0m** (-12)

Lampongscbe 12 12""l5m + 6

Distr. Sumatra.

Bantam, Java. (-12)
Batavia, Java. 12" 2.1'"**

Menado, 15 20" — 59

N—

W

Yrij sterk; 2 scbokken.

± 10 Z-N 3 scbokken.

± 2

20 sec.

30u

O-Z
E-W
O—

W

Zwak.
Zwak, juist merkbaar.

Gevolgd door vloedgolven;



A »
Residentie of Herlei- Seismo-

Beriehtgever. Waarnemings-

Breedte.

Grw. en Eiland. 1

Uur.

tijd.

A
tijd!"

Batavia.

Duar.

€

Riehting.

]>

Intensiteit

en aard der beweging.

E

Bijkoniende verschijnselen

opmerkingen.

Marsaoleh. Paleleh. 1.2 N 121.8 Menado, Celebes 18 ±20«20m
±20 tt 2bm

-60

Controleur. Gorontalo. 0.5 N 123.1 15 20"30m — 65 »

Chef Kadastraal Menado. 1.5 N 124.8 15 — 72

Ass.-Resident. 15 20«45™
Resident. Het geheele

gewest.

1 N 124 15

avond.

—
Wd. Resident. Tobelo. 1.7 N 128.0 Ternate en Ond.

Halniaheira.

15 20«47m -8b

Gezaghebber. Roeteng. 8.6 Z 120.5 Timor en On-
derh., Flores.

16 1

2

U 40m -55 0»12m

Resident. Midden- en Zuid 8 Z 121 16 - "~

Boelat. 8.4 Z 131.0

Tanimbar-eil.

20 20" 0m — 97

Administrates. Pitjoeng-

Poegoer.

7.2 Z 106.6 Preanger, Java. 22 4u 5m** (-12)

Wedana. Goenoeng- 6.6 Z 106.1 Bantam, Java. 22 4u 9m

Kentjana,

Gezaghebber. Roeteng. 8.6 Z 120.5 Timor en On-
derh., Flores.

25 22u30m — 55

Resident. Midden- en Zuid 8 Z 121
Manggarai.

Wd. Resident.

Controleur.

Batjan.

Laboeha.

0.5 Z

0.6 Z

127.5 Ternate en On-
derh., Batjan.

Ternate en On-
derh., Batjan.

27

27

18« 30m

Wd. Resident. Gastella. ±1N 127 Ternate en Ond.,

Halmaheira.

30 2in Qra — 81

± 180

± 90

± 7»J

R0al20

± 30

Z-N

O—

W

Langzaam en gelijkmatig.

Vrij hevig; verscheidene horizon-

tale bewegingen.

Golvende bewegingen.

Golvende horizontale beweging.

+ 3

± 5

NW—ZO

Z-N

Licht.

Een vrij zware schok met beslist

draaiende beweging van ±
l-l'/2 m.

Sterk.

Zwak.

±. o-vv

NW-ZO

W—

o-

w

5

± 30

2 schokken.

Horizontaal.



Residentie of

Gonvernemcnt

en Eiland.
aard der beweginj

Bijkomende verscbi

opmerkingen.

September 191 I

. Bandoe-

Bandjar-Negara.

Karangkobar.

Mandirantjan

(Banjoenias).

Tegalombo.

Ngebel.

ngoenhardjo.

Xaranganjar.

"anorogo.

awalo (Djara-

Soember Assir

8.4 Z 112.5

7.4 Z
7.3 Z

6.8 Z

109.7

109.8

108.5

7.5 Z 109.7

7.6 Z
ll'i.4

8.2 Z 111.0

7.9 Z
8.1 Z

8!l Z

7.7 Z

7.9 Z
7.5 Z

111.6

111.3

111.7

11L5

7.5 Z
7.7 Z
7.5 Z

109.3

110.5

7.6 Z 112.9

8.0 Z 111.3

7.4 Z
109.9

Paaoeroean, Java 1 4* 30m** (—12) 5« 2m

Banjoemas, Java 5 u 0.~

m«i_
Soerakarta, + 5"!—**

Madioen, Java. 5u 0m**

Kedoe, 'Java.

Madioen, Java.

Banjoemas, Java 5 u 8«n**

Soerakarta, Java

Banjoemas, Java

5 „ lom**

"

Pasoeroean, Java 5U lom**

Madioen, Java. 5 u 25"**

Banjoemas, Java
Kedoe, Java.

5u 30m

+5«30m**

Een lichte aardscbok.

Zwak.
Sterk.

Zwak.10

Zo

N—

O

Zwak.
3 scbokken.

Licbt.

.Vi z

Zwak.
2 scbokken.

Zwak.

3

z-w
N

z—

w

z
W—
z—

2 scbokken.

Zwak.

20 Zwak.

Zacbt.

Licbt.

Zwak.

2

2

6
Licbt

Zwak.

± 5 ZW—NO Yrij sterk.

"+"i"
ZO-NVV

Licbt."
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September 1913 (vervolg).

Pitoeroeh.

Donorodjo

NLTii.lirodjo

(Lorok).

Kalikotes(,Pitoe-

Snrilimoro

(Lorok).

Ngadirodjo.

Pringkoekoe

(Poenoeng).

kebonagoeng.

Poenoeng.

+ 7.5Z

8.1 Z

109.5

111.8

8.2 Z 111.3

± 7.5 Z 109.5

8.2 Z 112.7

2.8 Z
7.5 Z

129.5

7.7 Z 109.6

7.5 Z 109.1

6.8 Z 103.5

5.8 Z 134.3

+ 9.5 Z 124
5.8 Z

8.2 Z

134.3

111.8

111.0

Kedoe, Java.

Pasoeroean, Ja<

^mboina, A

Timor.

I

N

Z

Licht.

3 schokken.

Zwak.

Zwak.
4 schokken.

Sterk.

Licht.

ZO—NW Hevig.

Golvende be-* eging.

Z-W

z
z-w

Zwak.

Zwak.

N—

O

O—

w

Ee„ IS, Z„f,3

N Zwak.

N—

W

Zwak.
2 schokken.

Zwak.

Zwak.
2 schokken.



September 1918 (vervolg).

Wedana.

Ass.-Wedana.

Tegalombo.

Pringkoekoe
(Poenoeng).

Kebonagoeng.
Donorodjo.

TLomkT

Bondowoso.

Asembagoes.
Toempang.

Ponorosro.

Modjokerto.

Kepandjen.

Patih.

Ass.-Resident.

en aard der beweging.

Madioen, Java. U
14 3u 25«**

(-12)

Preanger, Java. .8 2u 50^**

Madioen, Java. 19

19
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9u 10m

«ju 3 m**

9" 30™
9u 30"**
9" 30m

9* 30m**

.

Rembang, Java. 19 +9U 30m**

Kediri, Java. 19 -f-9"
30m

Pasoeroean, Java 19 ;»u ;',(),„**

Besoeki" Java.
19

9U 30m**

(-12)

Pasoeroean, Java 19 9" 33m**

Madioen, Java.

Pasoeroean, Java

19

19

,,u 35m**

Madoera. 19

1 2 schokken.

le zwak.

Vrij bevig.

Twee scbokken.

Km flinkr

hevig.

Golf-beweging.
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en luml der beweging

De Beheerdei

v/h zoutland

Ass.-Wedana.

De Administra-

De Administra

Resident.

Kraksaan.

Poedak (Poe-

loeng).

S. 0. Pagottan,

7.8 Z 112.9

7.9 Z 113.5

6.8 Z 113.0

7.8 Z 113.4

7.6 Z 112.9

7.8 Z 113.3

7.6 Z 112.9

7.4 Z 112.4

8.2 Z 111.1

112.7

7.8 Z

7.6 Z 112.3

7.2 Z 113.3

8.1 Z

8.0 Z 112/3

7.9 Z

7.7 Z 111.7

8.1 Z

113.3

111.0

Pasoeroean, Java 19 (- 12)

Madoera.

Madioen, Java.

Pasoeroean, Java

19

19

lit

9u 37m**

(JU 38m**

Soerabaia, Java. 19 yu 4Qm**

Madioen, Java.

Pasoeroean, Java 19

yu 40"

Soerabaia, Java. 19 ±9u45m**

Madoera, Ma-

kediri.'java.

19

;

Madioen, Java.

19 10".—

Bali en Lombok
Bali.

Pasoeroean. Javi

19

!()ui:,m**

- 31

(-12)

Madioen, Java. 19

- so

120

V_\V fZ-0?

Z-W

Vrij sterk.

2 schokken.

Licht.

.i.

Z-0
o-w

N-Z
± N-Z

Zwak.

Lang en zwak.

•.»') «er. Licht en daarna sterk.

2 Z Licht.

Sa

N
± ZO-N^v?

Vrij sterk.

Kort golvende beweging.

Hevige schokken.

;

N-Z

X—z r

Hcvig.
4- 6 schokken.

Zeer licht.

Eon lichte aardschok.

Z—
o—

w

z

Zwak.

4 Zwak.

o-w Licht.

' »ec Een licbte aardbeving.

Z-0 Zwak.
2 schokken.

rolgens telefoni-rhc ben

enkele plaatsen eenige I

zwaar beschadigd.



September 191S (v

Ass.-Resident.

Resident.

Ass.-Resident.

Hoofd. Adm.
Portl. Cement

Fabriek.

Ass.-Resident ^

Tanah Rato<\

Ass.-Resident.

Resident.

Singaradja. 8.1 Z

Wringin-Anom. 8.2 Z 113.8

Soengei Penoeh. 2.0 Z 101.3

Benkoelen. 3.8 Z 102.3

Painan. 1.4 Z 100.6

Liki. 1.7 Z 101.2

Moeara-Laboeh.

Padang. i!o z 100.3

Pajakombo. 0.3 Z 100.8

Padang. 1.0 Z 100.3

Batipoeb en

Pariatnan.

Afd. L. Kota.

::'"
100.1

100.3

Gewest Tapa-

Indaroeng.

1.9 N

1.0 z

99-0

100.3

Sawab-Loento. 0.7 Z 100.8

Sot^Pcnth.
0.4 Z

2.0 Z

100.5

101.3

Kalidjeroek. s.o z 113.3

Tjianten. 6.7 Z

Bali en Louibok
Bali.

Pasoeroean.Jav?

Palembang,
Sumatra.

Benkoelen, Su-

I'ai!. Hencdeiil.

Pad. Benedenl.

Sumatra.

Pad. Bovenl.

denl. Sumatra,

avia, Java. SO |16«:

10u 51- -S3

4- 22

nacbt.

4U 30m + 25

+ 16«15m + 22

16*30™
+ 26

24

±16"30'" + 26

16" 30

16« 30™

16« 3L-

+ •0

n;u:iom**

(-12)

Intensiteit

aard der beweging.

Bijkomende i

rigesebokken;de2ebeviger



Gonvernemen

en Eiland.

October L918.

Tandjoeng-

Wae-We

Eaba.

Besoeki, Java.

Bali en Lombok-,

j

Bali en Lombok,
Loinbok.

I Hali en Lombok,

1.7 N 128.0

1.5 N 124.8 Meiruio, Celebes

Intensiteit

en aard der bewegiug.

inle verHcliijnselen

Eenige hori/.ontale schokken.
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October 1918 (vervol<r).

, Celebes! 25 |20u 15m
I a 2 I iriinke

Dobo

Toeal

1.5 Z 123.5

3.3 Z 129.0

0.7 Z
6.6 Z

11 9.7

4.8 Z 122.4

5.8 Z 134.3

5.6 Z 132.7

4.5 Z
7.9 Z

129.9

129.6

7.2 Z 131.8

5.8 Z 134.3

10.7 Z 123.0

3.5 Z
7.2 Z

140.4

106.6

3.6 Z 102.6

3.9 Z 130.7

0.8 N 127.4

Celebes

derh., Banggaai
Amboina.Ceram

Menado, Celebe:

Benkoelen,

Sumatra.
Amboina,

P. Geser.

Ternate en On-
derh., Ternate.

- 3 21«15m — 67

22

-89

1 8

8 Uu42n, 7 1
- 13 0- -63

IS

()o 30™

— 104

19

au+5m

— 91

1, 4«0m -'"

19 4»0m
20«l8m**

— 135

(-12)

19 23 u 30m + 17

23 4U0- — 96

23 7 u m — 82
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1 \

^
N-Z Yrij lievig. • . J
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Z—

N
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..
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"w— o
""

Z-*

Oubekend.

N\V -ZO?
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'
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—

....
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9
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err
Makian.

1

"
1

4.5 Z
j

I1..Z

3.9 Z

,8 2

129 <i
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Ternate en On
derb., Tidore.

P. Babar.

24
21.

24

7U 3Um

±8*0™ — 9G

Merauke.
Total.

8.5 Z
1 M Z ! lw !X^°kT »

9U30m -IM

» Larat.
j

7.2 Z I 13.8 Amboinal'Ta- 24

(rnza^hebbcr. Roeteng. 8.6 Z L20.6 TimoT™ On- 26 22»3Um — 55

Resident. Donggala. 0.7 Z LI 9.7 ftfenado, Celebes

December 191

120

Z-0

Z-N

NW-ZO?

Horizontal.

2 sehokken.

Beoige

Eenige

::: Langzaam, 2 scliokken.



Over Geomorphologie van den Kloet

J. E. A. DEN DOOP

Het artikel van Dr. B. G. Escher „De Kloet van ten

iji'inn irphologisch standpunt bescliouwd" in de eerste atlevoriiii:

van dezen jaargang van dit tijdschrift, heeft me ten zeerste

geiinteresseerd om de quantitative methode, waarmede

daarin de Kloet-raorphologie geanalyseerd wordt, ook in

verband met den loop der Brantas.

Daar ik tegen de Kloet-helling woon (te Bendoredjo),

het terrein dus ken, de eruptie neb meegemaakt en eenige

malen twee der lahars (Gedok en Badek) tot aan den krater

gevolgd neb, zijn ook meerdere malen mijn gedachten gegaari

over de morphologie van den Kloet.

Het volgende is missehien waard te vermelden als een

aanvulling op het artikel van den Heer Escher.

Richting der Lahars.

Behalve de op het kaartje van den Heer Escher getee-

kende lahars zijn o.a. ') ook modderstroomen gegaan door

de lahars Petoeng Kobong (naar het Westen), Nobo (naar

het Noord-Westen) en Gelap (naar het Noorden).

Hierbij spreek ik alleen over de stroon

izien bekend zijn. De toestand aan den
1 Kloet is mij niet uit waarneming bekend.
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Ook den Lahar Gedok (rccht op Bendoredjo aan) is

een moddergolf ingeslagen. Deze heeft zich echter niet op

het vlakke land beneden uitgespreid, zooals aanstonds nader

zal beschouwd worden.

Beschouwen we eerst den Lahar Badek, die (afgezien

van zijn vertakkingen). in de richting Srengat loopt. Hij —
maar hij ook alleen — staat door raiddel van het lage deel

in den westelijken kraterwand (waar de vroegere sluis

stond) in rechtstreeksche verbinding met den krater. Het
is dus te begrijpen. dat bij de eruptie het grootste deel

van het water, in een of meerdere golven over dit laagste

•deel van den kraterwand slaande, in den Lahar Badek terecht

is gekonien. De in den Lahar Badek tevens uitgeworpen

vaste bestanddeelen hadden dus een medium (voldoende

water nl.) om ver in de vlakte raeegenomen en daar uitge-

spreid te kunnen worden.

Bij de andere genoemde lahars is de toestand een geheel

andere. De Lahar Nobo bijv. mondt blind tegen den buiten-

Jcant van den noord-westelijken kraterwand uit.

Hij is dus door een hoogen muur van den krater gescheiden.

Toch zijn ook in dezen lahar ontzaglijko hoeveelheden vast

raateriaal terecht gekomen, welke echter slechts voor een

betrekkelijk gering deel naar de vlakte konden vervoerd

worden van wege het gebrek aan voldoende hoevcelheid

dragend medium (water). Wei is deze lahar op de afdeeling

Bringin van de onderneming Djengkol buiten zijn oevers

getreden en heeft daar groote verwoestingen aangericht.

Hij heeft echter in de vlakte niet den omvang bereikt van

den Lahar Badek. Wei heeft om dezelfde redenen de

secundaire werking in de bovendeelen van den Lahar Xobo

veel langer aangehouden dan in die van den Lahar Badek

(stoomstralen en ontploffingen met secundaire kratertjes).

In den komenden west-moeson zal dan ook van bandjirs in den

eersten lahar veel meer te duchten zijn dan in den laatste.

Van den Lahar Gelap weet ik niet of hij op soortgelijke

wijze als de Lahar Xobo tegen den buitenwand van den
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krater uitmondt; in elk geval heeft hij geen rechtstreeksche

verbinding met den krater. In dezen lahar raoet relatief

nog minder water gekomen zijn dan in den Lahar Nobo,

daar hij zich tijdens de eruptie niet over de vlakte heeft

uitgespreid, maar dit eerst gedaan heeft eenige dagen later

tijdens hevige regens, waarbij hij zijne verwoestingen aan-

richtte op de onderneming Karang Dinojo en in het bosch

tusschen deze onderneming en de vroegergenoemdeDjengkol.

Van den Lahar Petoeng Kobong, die (ten deele na de

eruptie) verwoestingen aanrichtte op de onderneming Soember

Petoeng in het bosch boven de desa Ngantjar en op de

afdeeling Pandantojo van Bendoredjo, is mij ook niefr

precies bekend, waar liij zijn begin heeft gehad; in elk

geval staat ook hij niet in rechtstreeksche verbinding met

den krater.

De Lahar Gedok (in zijn bovenloop wel Lahar Goepit

genoemd) neemt zijn oorsprong, een eind van den krater

af, uit den Lahar Badek, op dezelfde wijze als lager de

Lahar Blitar bijv. dit doet. Momenteel staan Lahar Gedok

en Lahar Badek in open gemeenschap met elkaar. Voor de

eruptie lag voor den ingang van den Lahar Gedok (die

ter plaatse veel smaller is dan de Lahar Badek) een

heuvelrij, die tijdens de eruptie weggeerodeerd is. Deze

heuvelrij heeft gezorgd, dat er betrekkelijk weinig water

in den Lahar Gedok is gckomen. Vermoedelijk is de gang

van zaken deze geweest, dat de grootste waterstroom door

den Lahar Badek voorbij den ingang van den Lahar Gedok

is heengegaan, voordat de erosie van genoemde heuvelrij

voltooid was. Daarna is nogeens een golf van weinig-

waterrijk vast materiaal den Lahar Badek ingekomen,

waarvan een zijgolf den Lahar Gedok is ingegaan. Delaat-

ste golf bevatte echter te weinig water om de vlakte

(beginnende bij de afdeeling Birnie van Bendoredjo) te

kunnen bereiken en is blijven steken in het lahar-dal

tusschen de ondernemingen Soember Petoeng en Gambar.

Dat de eerste phasen der uitstorting in den Lahar Badek
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waterrijker geweest zijn dan de laatste, is reeds a priori

zeer waarschijnlijk ; en wordt bovendien bevestigd door het

feit, dat het dal van den Lahar Badek in de buurt van den

ingang van den Lahar Gedok zeer diep met vast materiaal

ligt opgovuld. Was dit laats'e waterrijk geweest, dan zou

het daar niet zijn blijven liggen.

Ten aanzien van de morphologie van den Kloet kunnen

uit de bovenstaande feiten de volgende conclusies getrokken

worden, die natuurlijk in het algerneen bedoeld zijn. tcrwijl

in bijzondere gevallen plaatselijke of tijdelijke afwijkiugen

kunnen voorkomen.

Bij elke erupt) e wordt east materiaal naar alle leanten over

de kraterwanden keen geworpen. Het tot brei nat geworden

vast materiaal gaat voor een groot deel over de laagste deelen

van den kratenrnnd heen ; tericijl het water voor een zeer

'root deel over het allerlaagste deel ran don wand heengaat.

T
et is duidelijk, dat in die periods van de ontwikkeling der
7

oet-morphologie, ivaarin de kraterwand naar alle zijden

•eveer even, hoog was, bij erupt ie's ook het water ongeveer

gelijkelijk naar alle zijden werd uitgestoten.

Splitsing der Lahars.

Een lahar in het Kodirische doct qua split-sing juist het

.nstelde van wat een rivier ter plaatse dott. De rivioren

aetnen naar beneden toe zijrivieren op (convergeeren dns),

tenvijl de lahars zich naar beneden toe splitseu (diver-

geeren). De lahars doen hier dus, wat de rivieren dikwijls

in haar benedenste gedeelten doen.

Zoolang een rivier haar minimaal verval niet bereikt heeft,

heeft diepte-erosie (in een bepaald evenwicht met zijdeling-

sche erosie) plaats, en ze zal zich niet splitseu. Wordt

echter het miirmale verval bereikt dan heeft geen diepte-

erosie meer plaats, de zijdelingsche erosie zal dan een

zeer geraakkelijke continue zijdelingsche verlegging der



rivier mogelijk maken. Hierbij zal de rivier nu en dan

haar eigen bei op twee verschillende punten aansnijden

en zich dan een weinig verplaatsen zonder echter nog haar

jougste terras te verlaten. Anders wordt het, wanneer

ten gevolge van bodemdaling het verval weer boven-minimaal

zou worden, indien de rivier haar bed niet ophoogde.

Het verval wordt bij rivieren in het algemeen niet boven-

minimaal, omdat het tempo der bovendaling in het algemeen

wordt bijgehouden door de bed-ophooging der rivier tenge-

volge van het blijven-liggen van het materiaal, hetwelk

bij minimaal verval (als een stationaire stroom) naar beneden

wordt afgevoerd. Hierbij kan het gebeuren, dat het jongste

rivierbed even hoog als een ouder terras komt te liggen.

Een kleine aanleiding (abnormaal groote waterafvoer bijv.)

is dan voldoende, om de rivier zich dan te doen splitsen.

Een dergelijke toestand (die historisch aan voortdurende

wijziging onderhevig was) doet zich voor bij den beneden-

loop van Maas en Eijn in Nederland.

Nu is het minimale verval voor. verschillende vloeistoffen

verschillend. Ook voor lahar-materiaal is het anders en wel

veel grooter dan voor water. Vandaar, dat op een terrein,

waar de rivieren nog convergeeren de lahar's reeds diver-

geeren. Afgezien van den Lahar Gedok, begintde divergence

van den Lahar Badek tusschen de ondernemingen Gambar

en Tjandi Sewoe, alwaar hij zich splitst in Lahar Blitar

en Lahar Temas. Verder naar beneden hebben nog meerdere

splitsingen plaats. Het beginpunt der divergence valt tevens

samen met het punt, waar de vulkaan-helling (van boven

naar beneden gerekend) plotseling van een geaccidenteerd

heuvelterrein in een effen helling zoogoed als zonder bodem-

verheffingen (alleen door lahar-dalen doorsneden) begint over

te gaan. Dit verschijnsel is duidelijk te zien als men door

Birnie (de hoogste afdeeling van Bendoredjo), en het

daarboven gelegen Gambar heenloopt. Birnie is nog vlak;

op Gambar verrijzen plotseling heuvels. Genoemde coincidence

van het beginpunt der divergence van de lahars met de



177

srheidinjr dor vulkaan-hellin? in twee morphologisch ver

scliilleii.le beelden is niet toevallijr. Lahars hebben eei

geweldi- erosiof vermo-en, zoodat boven ^noemd pant he

evenwiebt tusschen actieven lahar en lahar-dal van die.

aanl is, dat (ton-evolve dor zijdolin-scbo en vertikalo ero.sio

al naar de beboefte) bet labar-dal don stroon. in zip

wheel lean bevatton. zonder dat daarbij inatoriaal buire.

bed-profielen dezolfde waren).

zijn editor de bed-prorit-UMi <>ok



erosie-drompel (de Rrantas). De lahars morten

over den vulkaan-voe-t uitbreiden on dozen imm

ophoofjen. Hot is duidelijk. dat do ophooging van

vlakkere oitbreiding van Let lahar-materiaal to

moet hebben.

Geornorphologisch effect der lahars

een constant, lorwijl do hoeveelheid lahar-materiaal per

vlakte-eenheid van vulkaan-helling afneemt met het qnadraat

van den afstand van den top lalles voor vertikalo projectie

omgerekend). Hot beeld van eon vulkaan-top door lahars

vervormd moet dus een totaal antler zijn dan van eon

door regens vervormd. Do eersto moot veel stompor zijn dan

de laatste. Dit is aan hot silhouet van den Kloet, bijv. van

Bendoredjo uit gezion. duidelijk waar te nemen. Er zijn

dan ook aan de Kloet-helling drie morphologiseh versehillende

zoncn te onderscheiden, nl J .: eon vlakkon top. 2° een

stijLeren, • stork geaccidenteerden wand, 3° een zeer vlak,

zwak hellenden voet, die nicer naar bovon alleen door eonigc

lahar-daleu doorsnedon is.

Splitsing van Lahar Badek-Lahar Gedok.

roikt wordt, zeer duidelijk,

hellen. De splitsing ligt nl.



een eind v66r do split si ml1 in vlakker terrein over

zooals reeds gezegd, zeer duidelijk een eind in d

liodok. iiiaar ook in den Labar Badek voortzet. (

in do buiirt dor splitting in do Lahar 1

is blijven lig'gen, terwijl dit hoog'erop

Doze splitting heeft dus zijti oorsproug

sohijnsol to daukon als do la.iivr golegon

net bereiken van het mininiaal verval (

sterke lahar-erosie vau den vulkaan-top.

ok vool material

et het grval is.

n hetztjlfde ver-

litsingeu nl. aan

wel bier door de



UITKOMSTEN

Aardmagnetische Waarnemingen

BAT A VIA en BUITENZORG

gedurende het jaar 1915.

t'llljildrlii B Oostelijke Declinatie )° 46/13

Zuidelijke Inclinatie 3 L° 33/58

Horizontal Intensiteit (.366760

N Z. Component 1.361)727

O/W. ).004921

Verticale ,. X225276

Totale Kracht U30421

Gemiddelde dagelijksche schoinme ling:

in de Declinatie

Inclinatie

3/54.

Horizontale Intensiteit (.000446

X Z. Component (.000452

n n o w. X000375

n n Verticale .. < .000258

Seculairc Verandering:

(4- = toenemend; — = afnem end).

1909-10. 1910-11. 1911-12. 1912 -13. 1$

—0.000081)

+ 0.000275



Aardbevingen in en om West-Java

Dr. s. w.

op het Observatorium te Batavia

ii gevoeliiro WiKi'.iiKKT-seismograaf

100 KG, .Ins minder gevoeliV geplaatsr op do ondernemin-

-Malabar (7°13' ZB; 107°37' OL.), i» *io Preanger Regent-

sehappen in lioC woonhuis van don Hoofdadministrateur, den

In het volgende worden do met behulp van beide stations

verkregen nitkomsten, voorzoover doze betrekking hebben

op aardbevingen in de buurt van West-Java, aan een

onderzoek ouderworpen. Het zal blijken, dat deze bewer-

king tot belun-nikr uevolgtrekkingen leidt.

Gebied. Hot blook al spoedig noodig, het gebied, dar

onderzoehr word, in westelijke on znidelijke richrin- air te

breiden tot op 450 KM van Batavia. Hiermede worden

Twee redenon maakteii hot gebied naar Z on ZO veel

minder nitgestrekt. In de cerate plaats scheen hot gowonscht

Middm-.lava nit re sliiitou on dit lower later tot eon afzon-

lovordc hot gebied in hot ver

.Malabar eonsmiotie-moeilijkhed

Tijd. Hot tijdperk, dar ons bezig zal houden, loopt vanaf

de opstclling van don YVn;cm:iu"seismograaf te Batavia,



Dit laatste tijdperk werd voornamelijk gebruikt voor de

epieentrumbepalingen. Het onrierzoek word afgesloten op

1 Augustus 1919.

Aantal bevingen. Van 1 Jau. 1909— 1 Aug1

. 1919 zijn

gegevens aauwezig van 768 aardbevingen, waarvan gevoeld

werden 333. Alleen gevoeld werden er 152, waaruit volgt,

dat goregistreerd werden 616.

Tusschen 1 Aug. 1911 en 1 Aug. 1919 werden te Batavia

en te Malabar rt-iivlijk opgeteekend l>1d be\ iniion uit het

waarvan in 87 gevallen niaiToseisinisrhe berichten tor contrule

aauwezig waren.

Sterkte. Over het algemeen zijn de schokkeu zwak.

In het boven afgebakende tijdperk werd aan de 616 seis-

mograuimeu 505 uiaal het karakter I toegekend. 90 maal

het karakter II, 21 maal III '). Zes werden or to Batavia

gevoeld, 2 bevingen brachten het slechts tot don seismograaf

te Manila. 4 werden er geregistreord op soismograt'en in

Oost-Azie en Australia, torwijl er 5 over de gehoelo woreld

werden opgeteekend. Onder die te Batavia gevoeld, is

uiet modegeteld de verwoestende Benkoelen-boving van 25

Juui 1914, oindat deze buiten het beschouwdo gohied valt

(op eon afstand van 580 KM van Batavia).

Van de ingekomen berichten is hot aantal goring: van

bijna 4 berichten per beving. Er zijn 69 schokkeu, waarvan

Hot grootste aantal voor een beving bodraagt 36.

Dok het inacroseismische gebied is in her aluemeen weimi:

uituebreid. Van 79 bevingen was do grootste afstand van

het opicentrum, waarop do beving gevoeld word, ireiniddeld

20U KM. maar 66 bleven beuoden dit gemiddolde. De grootste

afstand, die voorkwani, was 50o KM.

) Het karakter van
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De volgende tabel geeft een overzicht van het getroffen

bird, wolk ovorzicht uit den aanl dor zaak oveuwel zeer

Ustand

60—100 „

110—150
160—200 „

210—300 „

Vlllgl'll

ehokken zijn ook

jicentrum vai aardbevin^en

Verslagen Kon. Akad. v. Wetensch. XVII biz. 880, 1910



Alle 200 bepaakle epicentra werden met de ingekonieit

srichten in het Xatuurk. Tijdsehr. ') vergelekeu. In verreweg

j meeste gevallen kon hot epicentrum ondubbelzinnig word on

jpaald.

In enkele gevallen van twijfel, welke van do twoo mogolijko

•ieboeken do juiste was, gaf bet azimuth uitkomst.

Ver.lor werden do seismologisehe bulletins van Manila en

•o noodig die van an.lere stations geraadpleegd. Op deze

bovingou, oni.lat daarbij ^wou.ili.jk de s.-ismograaf in bet

ongereode geraakte en eon gocde opteekening ontbrak.

We! komeu or in do plaatsbepalingen onnauwkeurighedcn

voor. maar de uitkomston bewijzen zonder eonigeu twijfel de

uaat'dbepaliiig.

Overzicht van de bewerkte aardbevingen.

Voor het volgeude overzicht ziju de gegevens ontleend aan

her „SeismologieaI Bulletin Rata

1911. 1912, 1913, 1914, 1915, 1916. 1917. 1911

riidschr v l

deel 72 73 74 75 76 77 78 7Q

,,., Indi ;

' biz. 198 115 85 197 75 117 133 129

I jaaru. 1913 1913 1914 1915 1916 1918 1919 191!

Pek. =» Pekalongan ; Banj. = Banjoemas.
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Ka. Afstand tot Plaats
Gcvoeld in de 1

Aan *' Af-
Aanteekcningen

1°'
Da """

rawer. Bat.
|

Mai.
AZi """"'

Ill 300 380 wsw 6,7 104,2 Bt. Bm. L.I). 14 400

op zee bij VI.

Hoek.

over de gel

wereld.

I 120 110 *) -
ill (I 230 180 ssw 8,1 106,3 Bt. Bm. Pr. . 19 |

230 *) Manila. Zv

kawei.

II — 190 - 8,1 106,2 Bt. Bm. Pr. J 5 170 volgstooten

iu •;.'.
-

1 220
1*

SSW
l\% 1 106^1 - — —
8,0 106,1 Bm 1 !

160

7,3 106,8 Bt ;
1 70 op het land.

*22 2s ',

II 310
I 190

290

ssw H }JM I I I
Ra 20/

•
11(1 180 230 sw 7*1 lOs'oBm.Bt

;

4 180 ""

S Zie: , anteckeningenaann eteindevanditoverzicht.

Aanteeker ingen.

fstand tot Batavia van 125 KM is zeer onwaar-

lat de berichten daar niet op wijzen. De plaats

is bepaald o ) 760 KM van Padang (waar toen een Bosch-

seismograaf stond) volgens opgave in bet Seism. Bull. Bat.

en met het azimuth ten opzichte van Batavia.

1913.

144. Er s gceu volledig seismogram voorhauden. De
vuurtoren o > Java's Eerste Punt werd bcschadigd ; de

woonhnizen

e Rangkasbitoeng en te Pagelaran (Bantam),

"en een vuurzuil (?) nit den krater van Krakatau

opatg* n en er Week een stuk van den kraterwand te zijn



af-Heid. Hot azimuth ir^\i rYoinud cm /uidelijkoruvlo-en puin.

Van dezc bovine besraan im-ii aaulal iroedc min-iot.'isini-

sche berichten, waarvan de volgende lijst een overziclu ircer't.

Tiiihuku

Tsingtau

Osaka
.

Sydney

Sydney

5570

Wv. 5590

Titli's ']

. . 6550

8170

2,1 S, 109,3 E. 6070

9.-9 S, 111-7 K, 8900

2,9 S, 108,1 E, 9620



Monthly Bull. Shide -human
S, 103 E. Dit punt, op Sum

in (macros.usmisdio Wrrirlitni

ing, die ook

) o-rootCLi afstan

Epic. 7°.l S; 102°.9 BjStoottijfl vol-vns Bativia 12 ll 13 m 5u s
.

Batavia 450 12 32 51 — 12 33 41 — -
Manila 3000 12 37 16 -31 12 41 47 -42 -
Zikawei .... 4700 12 39 1(3 -45 12 45 9 -78 4200

Nagasaki 5280 12 42 15 96 12 - - - 7162

Sydney Riv. . 5780 12 41 6—7 12 48 26 —10 5720

Osaka 5780 12 40 36 -38 12 53 25 287 9140



1917.

8.

Seism. Bull. Bat. meldt: destructive earthquake in the

southern Preauger Mountains. Macroseisniic reports locate

the epicentrum at a distance of 120 KM, both from Batavia

and from Malabar". In net Xat. Tijdschr. (1919, biz. 135) wordt

van verwoestingen niet gcre'pt. In de ti maeroseismisehe

beriehten is geen enkele aamvijzin^ voor het opgeirevrn

epicentrum. Daarentegen zijn de afstanden en de azimuths

in behoorlijke overeenstemming.

1918.

26.

Het epicentrum ligt zeer zeker veel verder van .Malabar

dan 310 KM.
Het aanu'iMioni";] epirontrurii is afgeleid uit de gegcvens

ming met de ingekomen berichten,

13 Febr. 1918. Epic. 6.9 S, 103.2 E. Stoottijd 2 u32m46 s
,

volgens Batavia M. G. T.

Station. Afstand. P. S. Opgaven v/h station.

Batavia. 410 2 32 43 2 33 28 —
Manila. 3070 2 37 28 2 42 40 3420 KM.

Zikawei. 4630 2 39 15 2 45 28 4460

Osaka. 5710 2 40 39 2 51 28 8594

48.

Deze beving, te Pagar Alain (Palembang), Sumatra, tre-

voeld, komt waarschijnlijk van grooter afstand dan 150? KM.

20 Juli 1918: Uitbarsting van den G. Galoenggoeng in de

Preanger.

1919.

Het seismogram is verkeerd gelezen: het epicentrum

behoort tbuis in do Philippijueu; de aardbering werd in de

oosthelft van Mindanao gevoeld en ook geregistreerd te

Manila en te Zikawei.

LXXIX >3k -



Van u15m tot 5 ,l29»" schrijff Malabar 28 schokken op.

11 Stooten worden opgeteekend door den Topfer-Schulze-

magnetograaf to Buitenzorg, alien op den zelfden tijd als

de overeenkomstige te Malabar.

Hieruit volgt, dat de afstanden van Malabar en Buitenzorg

tot den haard gelijk zijn. 12 Aflezingen op de strooken van

M. geven een gemidd^lden afstand van 185 KM. De bere-

kende afstand van het epicentruin tot Buitenzorg blijkt

189 KM te zijn.

Uitkomsten.

De bijgevoegde kaart geeft een overzicht van de liirgi ug-

lier epicentra.

Deze kaart is goteokend naar do „Geologische Ovcrzichts-

kaart van den Nederlaudsch Oost-Tndischen Archipel,

Wad XV, bewerkt door Ir. L. J. C. van Es Jr '). De breuk-

lijnen zijn met kniisjes aaiigegoven. met zwarte strepen de

dieptelrjnen van lono tot 6000 M.

Door verschillonde toekens zijn oenigv hijzoiidorhodeu van

de aardbevingen aangogeven. Een lange lijn geeft het

azimuth aan t.o.v. Hatavia, een korte dat voor Malabar.

Men deuko zich doze lijnen voor iedere beving van nit

Batavia en Malabar uitgezet. Heeft het azimuth gediend

voor de plaatsbopaling, dan is de lijn ouderbroken. Op het

gebracht, waarvoor de afstanden geen punt opleyerden, of

waarvoor de top niet ondubbelzinnig te bepalen was.

Alle onzekere punten zijn door een kring voorgesteld, de

andero door een vierkant, wat ondertusschen niet zeggen

wil, dat deze nauwkeurig zijn! Over deze nauwkeurigheid

valt a priori niet veel te zeggen. Stellig zijn de epicentra

geen punten, en sehuilt hier een bron van onzokerheid.

. 1916, Verhandelingen



ly:.

Verder is het een open vraag, of de gebruikte loopkromme
van WiKcui-iM on Zokimmutz wel good is voor kloiue afstan-

den, zooals hier in het spel ziju. Ook is de diepte van don

haard van invloed op don looptijd. Kindelijk loost men het

soisinogram af tot op 1/10 mm, wat overeenkomt met een

font van 0.4 sec. in den tijd, of ongeveer 5 KM in den

afgelegdeu weg. Hierbij is dan nog aangonomen, dat door

een scherp begin de phasen juist kunnen worden afgelozen,

wat bij naburige bevingen meestal wel het geval is. Alias

samengeuonien heeft het geen ziu de afstanden nauwkeuriger

op te geveu dan tot op 10 KM of tot in 0.1°. Donkt men
zich rondom ieder punt eon cirkel mot eon middellijn van

0.2° (ongeveer gelijk aan de verdeeling in d(ii\ rand van de

kaart), dan krijirt men eenigszins een idee van deze nauw-

keurigheid.

A posteriori blijkt de juistheid van de liggiugdor epicentra

uit de voorhanden azimuths en uit de verdeeling;dei-haardcn

over het gebiod. War de azimuths betreft, valt meestal uit

her seismogram alleen te besluiteu tot een hoofilri«'hting:

X-Z of ZW-XO. Een tot in grftden nauwkeuriir aan to

geveu riohting is betrekkelijk zeldzaam. Her algemeene

De verdeeling dor aardbevingen is zoor eigonaardig.

Zij outbroken ten cenenmalo in de .lava-zee '), zij ziju zeldzaam

op het land, maar koinen bijna alien uit den Indischen

Oeoaan on Straat Soenda. Zij volgon daarbij vrijwol de

kustlijn.

Wauneer or vole en grove ronton gemaakt waren. zou

Noordvvachter rapporteert een beving op 21 Oct. 1912, evenwel

er eenige nadere bevestiging van andere berichtgevers.
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Wanneer er werkelijk een aantal bevingen in Bantam hun

oorsprong hadden, dan was net zonderling, dat deze niet

op de seismogrammen terug te vinden waren.

Wanneer men daaivntrgen in vele gevallen den haard in den

top van den anderen mogelijken driehoek wilde zoeken, zou

men stuiten op net bczwaar, dat de berichten uit Cheribou

en Oost-Preanger ontbreken.

Beschouwt men de epicentra, die op net land liggen, dan

blijkt, dat de meeste in behoorlijke overeenstemming zijn

met de ingekomen berichten. Van enkelen ontbreken deze

evenwel. niaar bijna alien liggen dicht bij de kust, hetgeen

het ontbreken van berichten zou kunnen verklaren. De

bevingen, oostelijk van Malabar, zijn zouder uitzondering ter

plaatse of in de nabijheid gevoeld. Sommigen veroorzaakteu

geriuge verwoestingen, alien bleven tot een klein gebied

beperkt l

).

(Jit dit alles mogen we met zekerheid de gevolgtrekking

maken

:

De groote meerderheid der aardbevingeu in

West-Java heeft een epicentrum op de helliugen

bezuiden de kust van Java en Zuhi -Sumatra.

Er zijn meerdere aanwijziugen voor de nauwkeurigheid

der geconstrueerde haarden.

Een aantal bevingen hoopt zich n.l. op bij Java's Eerste

Punt; zij haugeu waarschijnlijk samen met de breuken, die

daar bestaan. Ook voor audere breukiyueu wijzeu de ver-

schijuseleu op een dergelijken voorkeur.

Als tweede conclusie schijnt gewettigd:

De epicentra volgen de breuklijnen in de

aardkorst.
Deze beide conclusies zijn geheel in overeenstenuniiig met

wat in andere aardbevingsgebieden bekeud is geworden en

met wat ons de geologie omtrent de verschijuselen leert.

(Zie benedeu).

') Alleen de beving van 23 Nov. 1916 breidde zich tot op grooteren

afstand uit: 220 KM.
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In het bijzonder dient de aandacht gevestigd te worden
op deu zeebodem ZO van Euggauo. Het is merkwaanhV.
dat van hier ecu betrekkelijk groot -oral hevinyen uifgaat.dat

meer dan plaatselijke beteekenis heeft. Hier toch liggen dieht

bij elkaar 7 haarden, waarondor 4 van de B oerste grootte",

<le andere van de „t\veede grootte". Ik kom hierop hi.Miedt-n

De gevonden resultaten zijn in goede

met de opvatringen van de Geologic

In tertiairen tijd ontstonden bi^r. aan <i»-n rand van het

Continent, geplooide bergketens, vnlkanen, dii'pzee>lenk<'n,

drie versehijnselen, die in nauw verband met t-lkaar staan.

Xog steeds is hier geen rust ingetreden: tegenover belang-

rijke bodeinverheffingen treft men daleude diepzeeslenkim

aan, bewegiugeu, gepaard gaaude met vulkanische uitbar-

stingen en aardbevingen.

Dat deze aardbevingen uit de diepzeeslenken voortkomen,

is b.v. in den Archipel, voor Bali, vastgesteld door Dr.

IvRMMKiiiaNG '). Aan zijn besehouwingen is de volgende

uitspraak van Hauq ontleeud

:

L'origine des tsunamis 2
) et des secousses, qui affectent les

regions littorales, reside dans 1'approfondis.sement des fosses

peripheriques des oceans.

Reeds door Milne is dezelfde opmerking gemaakt ten

opzichte van de oostkust van Japan 3
).

nkele laudbevingen aangaat,

it. Men is eerder geneigd, z(

De Aardbeving van Bali op 21 Jai

1917. Jaarboek v h Mijnwezen 1917, biz. 25 e.v.

2
) Tsunami: Japansche benaming voor vloedgolf.

3
) De Montessus de Ballore, Les Tremblements de Tern

biz. 354, 1906.



werkingen toe te schrijven. Heel waarschijnlijk lijkt me
(lit niet, maar zondcr niece is bet uiet uit te maken ')•

Ook het optreden van epicentra langs goologische breuk-

lijnen, is eeii gewoon verschijnsel. Men viudt dorgj'lijko

„stootlijnen" b.v. vermeld voor do kusten van Zuid-ItaliP

en Sicilie 2
). Ook in de Philippijnen is dit verband

tusschen aardbevingen en de geologische structuur vast-

gesteld 3
).

Wat is tenslotte de oorzaak van het merkwaardige aard-

beviagenveld brj Enggano? Zeker vertegenwoordigt de

bier aauwezige scherpo kam, de ouderzeescbe uitlooper van

Enggano, eon geologisch zwakke plek. Dit aardbevingenveld.

van langwerpige gedaante, sehijnt zich uit te breiden in de

riehting van Straat Soenda. De onderbreking van bet berg-

profiel van Java en Sumatra door deze zeeengte. de plotselinge

richtingsverandering, wijzen mede op de zwakte van deze

strook.

De Moxtessus de Ballore noemt een dergelijke onstand-

vastige streek in de buurt van Straat Bali 4
):

. . . . le centre de Banjoewangi, qui represente

une region d*instabilite. analogue a cello dn detroit de

la Sonde.

De resultaten van De Montessus de Ballore.

In het boven reeds meennalen aangebaalde handboek

bespreekt De Af. i>e P>. uitvoerig de uitkomsten van ziju

epicentrum van de reeds genoemde Soekaboemi-beving

land. Deze beving bood volgens Verbeek een merkwaardig

van een gemengde vulkanische en tectonische aardbewe-

ging (I.e. pag. 242).
2
) A. SiEBERG, Handbu.ch der Erdbebenkunde 904 biz. 53.

3
) M. Saderra Maso and W. D. Smits. The Relation of Seismic

Disturbances in the Philippines to the Geological Structure, Philipp.

Journ. of Sc. V11I No. 4, Sec. A, Aug. 1913, pag. 199.
4
) De Montessus de Ballore, I.e. biz. 184.



Een zeker gebrek aan kennis van plaatselijke toestanden

ndt hem bij de besprekinir van zijii overzichtskaartje van

ava tot gcheel verkeerde gevolgtrekkingen.

De beteekenis van de

In ovoroLMisfiMiuiiiiiL''

namelijk de bcvolkinj

/niilku>r van Java 2
).

ilanden voor de kust terccht toe aan

het geringe aantal kolonisten (biz. 187); hij wijst erop (biz. 88), hoe

de berichten de krijgstochten van het Ned. Ind. leger volgen. Toch trek:

hij vnor de /uidkust van Java niet de/elfde vtmi de h.,"

conclusie. Op een dergeliik'e uij/e k<mit hij tot dv mtspraak (bl/. -li;t).

dat het Portugeesche stuk van Timor het standvastigste deel van
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De M. de B., de punten echter als epicentra opvattende,

komt tot de volgcnde opmerkingcn (biz. 184):

II y a tout lieu de penser qu'ils ebranlent surtout le

synclinal compris cntre les deux rides lougitudinales. Malgre

une dissemination presque uuifonne des epicentres, on peut

copendant distinguer certains districts plus particulieremcnt

secouees: le detroit de la Sonde, c'est-a-dire en memo

temps le Sud de Sumatra (Lampong) et l'Ouest de Java;

la depression des Preanger de Soekaboemi a Tjiandjoer,

Bandoeng, Garoet, Tasikmalaja et Manondjaja; les environs

de Tjeribon, on se montrent les foyers d'Indramajoe, Koe-

ningan et Salem La cote meridionale ne parait pas

le siege d'une artivite seismiqiu- aussi grande qu'aurait pu

le faire supposer sa situation de haut pays au bord de

l'abrupt talus sous-marin. Si done ce dernier accid-nt repre-

sente nne fracture du socle asiatique, il correspond a des

mouvements bieu eteints, opinion corroboreo par 1'absence

de vagues seismiques et de secousses sous-marines au large.

Ook in zijn mededeeling aan de Kon. Natuurk. Ver. ') is

het al dadelijk duidelijk. dat hij de epicentra op het land

legt en niet daarbuiten.

Daarentegcn blijkt uit het hier besprokeu onderzoek, dat

juist de zuidkust rijk moet zijn aan aardbeviugen, en dat

de epicentra gelegen zijn op de ouderzeesche hellingen, waar

Db M. de B. ze zocht. Hatavia, Bantam, de Preanger,

Cheribon (ludramajoe) zijn in het geheel niet dergelijke

aardbeviugs-centra, als 1)h M. de B. het voorstelt,

De afwezigheid van vioedgolven en zeebevingen, die door

hem wordt aangevoerd, mag evenmiu geldeu als steun voor

zijn gevolgtrekkingen. Vioedgolven ontstaan in het algemeeu

door onderzeesche vulkanische uitbarstingen, terwijl zeebe-

vingen het wateroppervlak oubewogen laten 2
).

') F. DE Montessus de Ballore, Les Ind

liques, Nat. Tijdschr. Dl. LVI, biz. 347, 1896.
2
) A. Sieberg. I.e. biz. 110.



Men meene met, dat met het constateeren van enkele

vlekjes op het werk van De Montessus de Ballore een

smet van beteekenis op zijn geheele onderzoek wordt ge-

worpen. De groote verdienste van zijn uitgebreiden arbeid

blijft ong^stoord bestaan: hij heeft als weinig anderen

bijgedragen tot onze kennis van de geografische verbreiding

der aardbevingen en van de wetten, die het verschijnsel

beheerschen.

Obseryatorium, Oct. 1919.







De seculaire verandering der aardmagnetische
declinatie, inclinatie en horizontale intensiteit

in de westelijke helft van den O. I. Archipel

gedurende het tijdvak 1905—1916/18.

In de 3 de aflevering van deel 77 van dit tijdschrift hebben

Dr. J. Boerema en ondergeteekendo voorloopig bericht

gegeven oratrent de seculaire variatie der aardmagnetische

elementen op en nabij Java voor het tijdvak 1905— 1916.

Deze variatie kon toen afgeleid worden uit de herbepaling

der in de jaren 1903— '07 gemeten waardcn dicr elementen.

Hierbij is in de voor het station Seroetoe bepaalde variatie

der Hor. Intensiteit een teekenfout geslopcn, waardoor het

toen afgeleide lijnenstelsel voor dat element te verwerpen is.

Sedert dien zijn nog door den onderdirecteur van het

Observatorium, Dr. C. Braak, en ondergeteekende op eenige

dienstreizen, die voor andere doeleinden ondernomen werden,

een aantal herbcpalingen uitgevoerd. Hierdoor is het thans

rnogelijk geworden de bij bovengenoemd bericht gege-

ven kaartjes voor de seculaire variatie belangrijk uit te

breiden.

De gegevens voor die nieuwe kaartjes zijn niet homogeen,

daar de voor Java afgeleide waarden der seculaire variatie

gelden voor het tijdvak 1905 5 — 1916 5, die voor de Westkust

van Sumatra, de kleine Soenda-eilanden en Celebes voor

het tijdvak 1905.5—1918.0 en die voor Deli voor het tijdvak

1905.5-1919.3.

Zoo groot is echter de overblijvende onzekerheid in het

afgeleide stelsel der lijnen van gelijke jaarlijksche variatie,

dat het onnoodig scheen te trachten door plausibele aanna-

men de gegevens homogeen te maken.



Die onzekerheid zou het ook vrijwel onmogelijk gemaakt

hebben de stelsels te construeeren, waren niet de stelsels

voor het voorafgegane tijdvak 1876 — 19i>5 bekcnd geweest.

Voldoende nauwkeurig zija zij echter voor practische

doeleinden, n.l. het afleiden voor bepaalde streken van de

waarschijnlijke waarden der magiietische elementen en hun

jaarlijksche verandering.

Vragen hieromtrent worden niet zelden aan het Observa-

torium gericht, en ter hunner beantwoording kunnen de hier

gepubliceerde kaartjes zeer wel dienen.

Nog verder dan hier is gegaan ten behoeve van een

onlangs ontvangen verzoek van den Hydrographischen Dienst

in Nederland, om van den geheelen Archipel, zoowel een

isogonenkaart, als een kaart der jaarlijksche verande-

ring op te maken, en dat voor een tijdstip in de naaste

toekomst.

Hieraan is op de volgende wijze voldaan.

Met de thans herbepaalde waarden der declinatie is een

isogonenkaart geconstrueerd, en deze is, naar het voorbeeld

van de isogonenkaart voor 1905.5, over den geheelen

Archipel uitgebreid.

Deze nieuwe kaart leverde door vergelijking met de oude

(voor 1905.5) een stel waarden der seculaire variaties op

voor de snijpunten van meridianen en parallellen van graad

tot graad. Met deze waarden kon een stelsel van lijnen

van gelijke waarden der seculaire variatie geconstrueerd

worden.

Vervolgens stelden deze waarden in staat om de variatie

van 1905.5 tot 1920.5 af te leiden, en deze toe te passen

op het isogonenstelsel van 1905.5. Ten slotte kon hierdoor

een nieuw isogonenstelsel voor 1920.5 geconstrueerd worden.

De op deze wijze geconstrueerde stelsels der isogonen

en der seculaire variatie bezitten voldoende nauwkeurigheid

voor de practische doeleinden der scheepvaart.

Hiernevens volgen de uitkomsten der in 1918 en '19uitge-

voerde herbepalingen der magnetische elementen.
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Over een Simulium-larve uit een bergstroom

van den Goenoeng Pangerango.

(With an English summary and explanation

of the figures)

DOOR

Dr. A. L. J. SUNIER.

(Vervolg van Deel LXXVIII, Afl 1, pagina :

la deel LXXVIH, afl 1 van dit Tijdschrift gaf ik o a.

eenige beschouwingeu betreffende de wijze van zich vast-

hechten en zich voortbewegen van de door mij in het zeer

suel stroomende water van een bergbeek van den Goenoeng

Pangerango gevonden Simulium-lxrven.

Uit den aard van de bewegingen, die ik de levende

SnitidiuriiA&vven in hun natuurlijk milieu zag niaken en uit

den bouw en de ligging der hechtorganen en der spinklieren

leidde ik af, dat de hechtorganen uitsluitend verankerd

worden in een van te voreu door het dier aan het substraat

bevestigd spinselvlokje.

Gedachtig aan de bekende woorden vau Paul Bert, die

„les deductions anatomiques" „des seductions" noemt, sprak

ik daarbij de hoop uit nog eeus gelegenheid te zullen hebben

het verankerd zijn van de hechtorganen in een van te voren

aan de oppervlakte van een steen vastgesponueii spinselvlokje

bij het levende dier en in de vrije natuur te constateeren.

Toen ik dan ook in Augustus 1918 wederom het voorrecht

had een maand te Pasir Datar te kunnen doorbrengen,

nam ik een binoculair microscoop mee naar de Tji Heulang,





de bergbeek, waarin ik mijn Simulium-l'drveu gevonden had,

en bracht daar enkele van deze dieren, direct na ze aan
huu iiatuurlijk milieu ontnomen te hebben, op een kleinen

steen in een glazen bakje, gevuld met Tji H~EULANG-water,

onder den microscoop.

Ik kon toen duidelijk waarnemen hoe steeds, voordat het

pootvormige orgaan vastgehecht werd, de kop eenigen tijd

tegon den steen aangedrukt werd, waarbij de monddeelen
druk bewogen werden. Daarna werd het pootvormige orgaan

verankerd juist op de plek, waar de kop den steen had

aangeraakt, terwijl in laatste instantie ook het achterste hecht-

orgaau, altijd precies op dit zelfde piekje, vlak achter, of soms

iets zijdelings vlak naast het voorste hechtorgaan vastgelegd.

werd, waarop dan het voorste hechtorgaan weer losliet.

Van het spinsel zelf was echter niets te zien. Wei was

de aanwezigheid van het spinsel te constateeren, wauneer

ik de dieren met een pincet uit het water trachtte te nemen,

waarbij zij dan vaak aan min of meer lauge, geheel onzicht-

bare spinseldradeu aan het pincet en aan elkaar bleven

hangen.

Dat ik in mijn vorig artikel niet den nadruk gelegd heb

op de groote doorzichtigheid en onzichtbaarheid van het

spinsel, vindt zijn verklaring hierin, dat de stukken verhard

spinsel, die aan de in formol geconserveerde larven zijn

blijven vastzitteu, zooals b.v. het stuk, dat op de bij mijn

vorig artikel behoorende fig. 5 voor de onderlip uitsteekt
?

na conserveering veel minder doorzicbtig en zelfs eenigszins

geel worden.

Toen ik dan in de Tji Heulang het spinsel onder den

biuoculair microscoop niet te zien kon krijgen, nam ik

een aantal larven in een waschkom met Tji Heulang-

water mee naar huis. Deze larven, afkomstig uit de

meest sterk stroomende en bruisende gedeelten van een

bergbeek, giugeu niet dadelijk dood in het stilstaande water

in de waschkom; de meeste larven bleven nog een 24 uur

in leven.



Thuisgekomen bracht ik enkele van de larven in een

glazen schaaltje met water en bekeek toen onder den binoculair

microscoop de dieren, die zich over den bodem van dit

schaaltje voortbewogen.

De wijze van zich voortbewegen was thaus weer precies

gelijk aan die, welke zoo juist door mij beschreven werd.

Steeds weer eerst het gedurende eenigen tijd aandrukken

van den kop tegen het substraat, waarbij de mouddeeleu

druk bewogen worden; dan het vasthechten van het poot-

vormige orgaan precies op de plaats, waar de kop den steeu

aaugeraakt heeft en ten slotte vastlegging van het achterste

hechtorgaan precies op ditzelfde plekje, vlak tegen het voorste

hechtorgaan aan, dat daarop weer loslaat. Ditmaal gelukte

het mij echter, om door een binoculair miscroscoop van

Zeiss, bij een bepaabhm stand van den >picgcl. waarbij slechts

weinig schuin doorvallend licht wordt toegelaten, en bij

gebruik van het objectieven-paar (S3) en de HuYGENS-oculairs

no. 3 de vlokjes spinsel waar te nemen en wel speciaal

telkens nadat bij de voortbeweging der dieren het achterste

hechtorgaan losgelaten had, om naar voren gebracht en naast

het voorste hechtorgaan vastgelegd te worden, zooals hier-

boven werd aangegeven. Op de plaats, waar het achterste

hechtorgaan even te voren had vastgezeten, zag ik dan

vooral die gedeelteu van het spinselvlokje, die door

de hechtorganen (bij het uitstulpen na het aandrukken)

eenigszins waren opgetrokken en waarin de sporen van de

rijeu haakjes, die erin vastgehecht waren geweest, duidelijk

zichtbaar waren. Toen ik dit eenmaal gezien had, gelukte

het mij 00k verder telkens op de plek, waar het achterste

hechtorgaan juist losgelaten had, het spinselvlokje min of

meer duidelijk waar te nemen.

Ik heb dus met volkomen zekerheid kunnen constateeren,

dat, zooals ik in mijn vorig artikel uit de bewegingen der

larven en de bouw en ligging der hechtorganen en der

spinklieren had afgeleid, de hechtorganen, zelfs bij de voort-

beweging in volkomen stilstaand water, en dus a fortiori
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bij de voortbeweging in het zeer snel stroomende en bruisende

bergbeekwater, dat het natuurlijke milieu der larven vonnt,

uitsluitend verankerd worden in een van te voren door het

dier aan het substraat vastgesponnen spinselvlokje.

Met het feit, dat de larve dus voor het doen van elk

stapje een hoeveelheid spinsel moet afscheiden, is de zeer

sterke ontwikkeling van de in mijn vorig artikel besproken,

in de hypopharynx uitmondende spinklieren geheel in overeen-

stemming.

Het gelukte mij ook de spinselvlokjes op de volgende

wijze zelfs voor het bloote oog duidelijk zichtbaar te maken

:

Ik liet enkele larven gedurende eenige uren in een glazen

schaaltje met water rondkruipen. Daarna venvijderde ik de

larven, wierp het water uit het schaaltje weg en goot in

dit laatste wat inkt. Ook deze inkt wierp ik na eenige

seconden weer weg en spoelde dan het schaaltje met water

schoon. De bodem en de opstaaude kanten van het glazen

schaaltje bleken dan bozaaid te zijn met thans ook voor

het bloote oog zichtbare blauw gekleurde vlokjes spinsel,

aan welke laatste men daarna ook ouder den microscoop

duidelijk alle details kon waarnemen.

Daarna heb ik de levende larven nog in een sterk ver-

dunde, slecbts een weinig geel gekleurde oplossing van

neutraalrood gebracht in de hoop, dat misschien het spinsel

nog bij de levende larve eenige kleur zou aannemen.

Deze hoop werd echter niet verwezenlijkt, Gedurende den

tijd, dat de larven in leven bleven. kleurden zij zich wel

zwak rood, het spinsel werd echter niet beter zichtbaar dan

bij de ongekleurde dieren.

Bij het beschouwen van de levende larven onder den

binoculair microscoop kon ik nog enkele andere waarne-

mingen doen.

In mijn vorig artikel heb ik uit den bouw van de hecht-

organen afgeleid, dat deze door aandrukken en uitstulpen

in een aan het substraat vastgesponnen spinselvlokje ver-

ankerd worden, en dat zij door iustulpen weder loslaten.
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Wanneer ik nu het caudale lichaamsuiteinde van eett

larve in het oog hield, om na het loslaten van het achterste

hechtorgaan het spinselvlokje op het substraat te zien te

krijgen, kon ik vaak duidelijk waarnemen, hoe het achterste

hechtorgaan bij het loslaten altijd min of meer ingestulpt

wordt.

In de tweede plaats kon ik zien, hoe de rectaal-kieuwen

bij het loslaten van het achterste hechtorgaan steeds geheel

werden ingetrokken, om nahe t zich weer vasthechten van

het achterste hechtorgaan, hot loslaten van het voorste hecht-

orgaan en het zich strekken van het lichaam, dadelijk weer

uitgestoken te worden. Men bedenke hierbij, dat dit waar-

genomen werd aan dieren, die zich reeds gedurende eenigen

tijd in een klein glazen schaaltje met geheel stilstaand water

bevonden, dus in een milieu, dat zeker veel zuurstofarmer

wras dan de natuurlijke omgeving der dieren.

De larven, die ik in een waschkom met Tji Heulang-

water bewaarde, bleven daarin, zooals ik hierboven reeds

zeide, meestal nog een kleine 24 uur in leven. Zij stierven

ten slotte met de rectaalkieuwen geheel uitgestoken en het

achterste hechtorgaan uitgestulpt. Conserveert men deze doode

larven, dan kan men daaraan later laatstgenoemde orga-

nen veel gemakkelijker waarnemen dan aan larven, die

levend geconserveerd zijn en die voor hun sterven het anale

lichaamsuiteinde met rectaalkieuwen en achterste hechtorgaan

meestal geheel intrekken.

Id mijn vorig artikel schreef ik: „Of tie larven in staat

ziju zich op de een of andere wijze tegen een sterkeu stroom

in te verplaatsen, is mi.i niet bekend. Heel waarschjjnlp

lijkt mij zulks echter niet." Sindsdien kon ik echter consta-

teeren, dat de larven zich wel degelijk tegen een zeer sterken

stroom in verplaatsen kunnen. Zij kunnen nl., terwijl het

achterste hechtorgaan verankerd is, het lichaam, waarvan

de lengte-as eerst evenwijdig loopt aan de stroomrichting,

zijwaarts ombuigen en daarbij den kop, die oorspronkelijk

naar benedenstrooms gericht is, langs de oppervlakte van den

LXXIX 14k.
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steen achterwaarts brengen tot op een punt gelegen iets

bovenstrooms van de plaats, waar het achterste hechtorgaan

veraukerd is. Op dat punt wordt dan een spinselvlokje

gesponnen, waarin weer eerst het voorste en daaruaookhet

achterste hechtorgaan vastgelegd wordt, waarop het voorste

heclitorgaau weer loslaat en het dier zich weer strekt in de

richting van den stroom. Het eindresultaat is dus, dat het

dier weer met den kop naar benedenstrooms gericht aan het

achterste hechtorgaan vast ligt, nu echter op een punt

iets meer bovenstrooms gelegen dan het punt van uitgang.

Bijgaand schema'tje kan een en ander vcrduidelijken

:

Ik kon de in hun natuurlijk milieu in rust verkeereude

larven gemakkelijk er toe brengen zich op de zoo joist be-

schreven wijze tegen den stroom in te verplaatsen, door met

een of ander voorwerp, b.v. een naald of een pincet, hun kop

aan de (naar benedenstrooms gerichte) voorzijde aan te rakeu.



Wanneer ik de larven, b.v. door hen met een pincel ;ian

te vatteu, in hun rust verstoorde, kou ik ook herhaalde

malen waarnemen, hoe zij van den steen, waarop zij vast

zaten, losraakten en vrij in den stroom kwamen te hangen

aan een min of meer laugen spinseldraad, die aan het eene

uiteinde nog aan den steen, waarop de larve even te voren

vastgezeten had. bevestigd was. Hoe de larve zelf dan aan

het andere uiteinde van dezen draad vastzit, heb ik uiet

nagegaan. Malloch zegt in een van zijn publicatie's ,0
)

(pag. 9): „When disturbed, the larva releases its hold on the

rock or other surface and floats down the stream attached by its

proleg to a silk thread which it emits from the mouth, regaining

its former position bij means of this thread"'. Dezelfde

auteur zegt in eon later geschrift 1G
), hetwelk mij tegelyk

mot de liieronder genoemde publicatie van Garman n
) door

mijn vriend II. Witkami- vanuit Ameuika werd toegezonden

:

„Whon disturbed 'ii the streams in which they occur the

arvae usually release their hold upon the surface of the

rock or other object iu the bed of the stream, and float

off to some distance, maintaining slight attachment, however,

by m -ans of a silken thread which emanates fro n the mouth.

When the danger has passed they regain their former hold

in the bed of the stream by means of this thread." (pag. 303).

De laatste beschrijving lijkt mij juister dan de eerste.

Ik kan mij moeilijk voorstelbm, dat, terwijl de larve een

eind weegs door den stroom wordt meogovoerd, gedurende

welk tijdsbestek dan toch de spinseldraad, waarmede de

larve met den steen, waarop zij even te voren vastzat,

verbonden blijft. vanuit de mouddeelen afgescheiden wordt,

het voorste hechtorgaan aan dien spinseldraad bevestigd

10) Dit nummer verwijst naar de bij mijn vorig Simulium-artikel

behoorende lijst van geraadpleegde literatuur.

16) 17) Deze nummers verwijzen naar achterstaand vervolg op de

bij mijn vorig Simulium-artike\ behoorende lijst van geraadpleegde

literatuur.
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Zou zija. Het langs den draad tegen den stroom in terug-

klimmen van de larve naar haar vorige standplaats heb ik

nooit gezien.

Behalve in Augustus 1918 vertoefde ik ook in Mei 1918

gedurende enkele dageu te Pasir Datar. Bij die gelegenheid

trof ik in de Tji Heulang zeer veel Simulium-larven

aan. Overal waar het water sterk stroomde en bruiste was

zoo goed als elke steen aan de bovenzijde met Shiudium-

larven bezet. Waar het water iets kalmcr stroomde. waren

dadelijk veel minder S/muliuin-\nrven te vinden.

Alvorens voor dezen keer van onze Simnlium-lavvcu afscheid

te nemen, moet ik nog een kleine aanvulling geven o]> het-

geen ik in mijn vorig artikel op biz. 35 bovenaan ireze-rd

heb betreffende het kleine waaiertje (cf. de bij mijn vorig

iStmulmm-artikel behoorende fig. 7 bij g). Onlangshebikn.l.

dit kleine waaiertje afgebeeld gevouden in de hierboven reeds

even genoemde publicatie van H. Garmax n
), waarinop biz. 18

een teekening voorkomt van de ventrale zijde van den kop van

Simulium vennstum, op welke teekening het kleine waaiertje

duidelijk is weergegeven. Op eene dergelijke teekening naar

Simulium pidipes (pag. 24 van dezelfde publicatie) komt het

kleine waaiertje echter weer niet voor, terwijl in den tekst

betreffende Simulium rcnustum met geen enkel woord van •

het afgebeelde kleine waaiertje gewag wordt gemaakt.

Eenige ongedrriTiuiiUM'nle .s7//////''/////-liirveii. die ik, even-

eens door bemiddeling van mijn viiend H. Witkamp, vanuit

Amerika toegezonden kreeg, zijn wel degelijk in hrt bezit

van het „kleine waaiertje".

De genoemde publicatie's

mij bij het schrijv Simulium-nrtikel

nog onbekend waren, geven mij overigens geen aanleiding

tot verdere opmerkingen. In geen van deze beide publica-

tie's wordt een juiste beschrijviug gegeven van de wijze

van zich voortbewegen van Simulium-\&rven, of van de

manier, waarop deze dieren hun voedsel bemachtigen.
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Korfc geleden kreeg ik ten slotte nog in handen het werk

van Ward en Whipple over „Fresh-water biology"' 18
) en

Miall's „Xatural history of aquatic insects" 19
).

Ward en Whipple geven op pagina 913 een juiste voor-

stelling van de fanctie der waaiervormige organen, spreken

echter met geen enkel woord over de borstel working der mond-

deelen (cf. pag. 36 en 37 van mijn vorig $ii,i}tl/niii-iiYt\ko\).

Daarontegen beschrijft Miall ,9
) (pag. 175 e.v.), hoe hij

de larven hun waaiervormige organen zag „uitkammen"

met hun mandibels. Hij meent echter, dat de bedoeling

hiervan slechts is de waaiervormige organen schoon te

houden, welke laatste hij ook weer voor rotatorische organen

houdt. Iminers hij zegt van de „fan-like appendages" dat zij

zijn „each provided with about fifty long filaments which are

feathered along one side and sweep the food into the gullet."

Miall beschrijft nog hoe zijn Simulium-l&rven, dieleefden

in a „little rivulet , a bright clear stream,

flowing over water-cress and brook-lime and forget-me-not"

en die „attach themselves bij choice to water-weeds, such

as float-grass, water-crowfoot and the like", beschikkeu over

een doolhof van spinseldraden, die in alle richtingen van

blad tot blad verloopeu en waarlangs de larven, wanneer zij

verontrust worden, of wanneer gevaar drijgt, een heenkomeii

vinden.

lets dergelijks komt bij ouze Soendaneesche Siaiulium-

larven zeker niet voor. Trouwens Miall zegt zelf, dat hij

gelooft, dat de SimuUum-\*rven, die (zooals onze Soenda-

neesche larven) in steenachtige beken voorkomen, tot een

andere soort behooreu dan zijn vooriioemde larven, die op

bladen van waterplanten leven.

Het verband tusschen den typischen bouw der hechtorganen

met hun haakjes en het spinsel ontgaat zoowel Ward en

Whipple als Miall. Miall vindt het niet onwaaisrhijnlijk.

dat de haakjes dieuen om de larven voor uitglijden te vrijwaren.

Hoe hij dit rijmt met zijn opvatting van de hechtorganen

als „suckers" is mij niet duidelijk.
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Noch in Mei 1917, noch in Mei 1918 gelukte het mij

Sj»w«#nm-poppen te vinden in de Tji Heulang. In Augustus

1918 vond ik daarentegen reeds een der eerste dagen van

mijn verblijf te Pasir Datar te midden der Siimdiuni-larven

ook een aantal SimiiUum-poppen, terwijl ik daarna gedurende

de geheele maand Augustus overal in de Tji Heulang deze

poppen veelvuldig aantrof. De poppen zaten, evenals de

larven, onder water bevestigd op steenblokken, die in de

meest snelstroornende en bruisende gedeelten van de bergbeek

lagen. Ook zaten ze begrijpelijkerwijs weer zoo, dat hun

lengte-as vrijwel evenwijdig liep aan de strooiurichting,

terwijl hun kop naar benedenstrooms uericht was. Op een

steenblok, waarop Simttdiutn-poppm voorkwamen, voud ik

steeds een groot aantal van deze poppen dicht bij elkaar.

Meestal waren daarbij de cocons van meerdere dicht opeen

zittende poppen min of nieer aan elkaar verkleefd.

Achterstaande zeven figures werden door den inlandschen

teekenaar Soedarsono vervaardigd naar Simulium-poppen,

afkomstig van de Tji Heulang, gezien door een binoculair

microscoop bij zwakke vergrooting.

Figuur 1 vertoont de linkerzijde van een pop in den cocon

gezien een weiuig van den ventralen kant.

De leege cocon gezien van rechts en ook weinig van de

buikzijde is weergegeven iu fisruur 2.

Figuur 3 vertoout voorts een klein gedeelte van het netwerk

van spinseldraden, waaruit de cocon is opgebouwd bij iets

sterker vergrooting. Dit netwerk is dichter gevloehfen naar-

mate men het abdominale einde, ijler naarmate men het

capitale of kop-einde van den cocon nadert. De aanwezigheid

van een uit fijnere spinseldraden liestaaude viltachtige voering

van den cocon, waarvan Miall 19
) spreekt, kon ik bij mijn

poppen in het abdominale gedeelte van den cocon niet

met zekerbeid constateereu. Wei zag ik duidelijk hoe

de groote mazeu van het capitale uiteinde van den cocon

oorspronkelijk opgevuld zijn met een netwerk van veel fijnere

spinseldraden.
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Het dorsale gedeelte en de zijwanden van den cocon vormen

eon gebogeu geheel. De verdikte onderrand der zijwauden is

stevig aan het snbstraat bevestigd. Aan de binnenzijde van

het abdominale gedeelte van den cocon is tusschen de zijwaiulen

een gebogen, met de concaviteit dorsaad gerichte bodem in

den cocon aangebracht; deze is even boven den onderrand der

zijwanden aan den binnenkant dier zijwanden bevestigd.

Deze ,,bodem" scheurt vaak gedeeltelijk af bij het losmaken

der cocons. Zoowel in figuur 1 als in figunr 2 is e^n gedeelte

van dezen bodem echter nog te zien.

Hot wijdmazige capitale uiteiude van den cocon is van

onderen niet aan het substraat bevestigd.

Oorspronkelijk is de cocon rondom gesloten. Heeft het

dier zich daarbinnen kort geleden verpopt, dan vindt men

tusschen het kop-einde van de pop en het capitale uiteinde

van den cocon de oude larvenhuid, waaraan de harde

kophuid steeds duidelijk te onderscheiden is. Deze oude

larvenhuid was blijkbaar al weggespoeld door een voor

in den cocon ontstane opening bij het model van figuur 1.

In figuur 4, welke een cocon met pop voorstelt, gezien

van de dorsale zijde, is de oude larvenhuid nog voor

in den cocon te zien. De cocon van figuur 4 is van

voren echter reeds opengescheurd. In een later stadium is

ten slotte het geheele capitale gedeelte van den cocon ver-

dwenen, waarbij de stroom blijkbaar een rol gespeeld heeft.

Hierna vertoont de pop in den cocon, gezien van de dorsale

zijde, het beeld van figuur 5. De respiratorische filamenten

steken dan vrij naar buiten uit, zooals ook in figuur 5 te

zien is. Naar mij kort geleden bleek heeft Miall ,9
) dit

verdwijnen van het voorste gedeelte van den Simulium-cocon

ook reeds beschreven.

De figuren 6 en 7 vertoonen ten slotte de pop, nadat die

uit den cocon gehaald is. In figuur 6 zijn nog juist de kleine

haakjes te zien, die aan de dorsale zijde van enkele abdomi-

nale segmenten van de pop voorkomen en waarmede deze

in den cocon blijft haken. De punt van deze haakjes wijst
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kopwaarts, zooals bcgnjpelijk is in verband methet feit, dat

het kopeinde van de pop naar benedenstroonis gericht is.

Figuur 7 vertoont do leege pophuid, gezien van de dorsale

zijde, met de spleten, welkc ontstaan zijn bij het uitkonieu

van hot imago. Omtrent dit onder water uitkomen van de

.

v /'m«Z/?«»i-iniagincs verirelijko men de oude waarnemingen

van Veedat, welke baron Osten Sacken in het Duitsch

vertaaldt en die ook door Miall ,9
) aangehaald worden.

Dit uitkomen hob ik Dimmer waargenomen.



On a Simulium-larva from a mountain-current
of the Gunung Pangerango.

(Summary).

(Continued from Vol. LXXVIII, Fasc. 1, page 40).

In my preceding paper I uttered the hope of being able

one day to ascertain with the living animal and in nature

the anchoring of the clinging-organs in a lock of silk

previously secured by the larva to the substratum. In August

1918 [ had the opportunity of observing a number of

Siinn/'tuiAarvde immediately after taking them from their

natural surroundings through a binocular microscope in a

glass disk filled with water. This observation proved that

in moving, the head was first pressed against the substratum

for some time before fixing the front clinging-organ, during

which the mouthparts were moved briskly. It was moreover

evident that the hind clinging-organ was never fixed

anywhere but close to the previously-fixed front clinging-

organ the latter letting loose again after the hind clinging-organ

had been anchored there.

The newly produced silk proved so colourless and transpa-

rent that I did njt succeed until after a considerable time

with a certain position of the mirror in which only little

obliquely entering light was let through and with the use

of the object-set @ and the HuYGENS-oculars no. 3 (Zeiss)

in clearly observing after the releasing .of the hind clinging-

organ the lock of silk in which this clinging-organ had been

fixed a moment ago and especially the traces left by the

hooks of the clinging-organs in that lock of silk. When I

had once seen this I afterwards succeeded every time without
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fail in ascertaining on the spot where the hind rlin.iriiiir-

organ had just let loose the presence of a silk-lock. In this

way it was practically proved that the clinging-organs are

anchored exclusively in a silk-lock spun previously by the

larva on to the substratum.

Moreover I was able to render visible also to the naked

eye on a tray on which some living hirv;u i h;id been creeping

about for some time the numerous silk-locks which said

larvae whilst creeping about had fixed to the bottom and

to the vertical sides of the dish, by colouring these silk-locks

with ordinary writing-ink.

The invagination of the hind clinging-organ during the

process of letting loose could also be clearly observed.

I noticed how during the invagination and the loosening of

the hind clinging-organ the rectal-gills were entirely drawn

in to be stuck out again immediately after the re-anchoring

of the hind clinging-organ, the ensuing releasing of the front

clinging-organ and the stretching of the body.

I furthermore observed how by fixing alternately the

front and the hind clinging-organ the larvae can also move

against a very strong current. <cf. the schematical figure

on page 210).

Neither in May 1917 nor in May 1918 did I find any

Simfilinm-pu\me in the Tji Heulaxg. In August 1918 however

I found a great number of these pupae there.
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Verklaring der figuren. Explanation of the figures.

netwerk van
oorspronkelijk
spinseldraden gevormde
capitale of kop-gedeelte

weggespoeld. Het
spinseldraden, d;

'

groote door grovei

en een weinig van de ventrale
Ook hier is het netwerk van f

draden, dat oorspronkelijk de groote
mazen opvult niet (meer) te zien.
Vergr. ± 12 X-

F'g. 3. Een gedeelte van het netwerk van spin-
seldraden, waaruit de cocon is opge-

Vergr. ± 30 X-

F'g. 4. Pop in cocon gezien van de dorsale
zijde. Het capitale of kop-einde van de
cocon is reeds opengescheurd, de oude
larvenhuid is echter nog niet weggespoeld.
Vergr. + 6'/2 X.

de oude larvenhuid.

. Pop uit cocon genomen gezien van de

Vergr. ± 12 X.
6 = respiratorische filamenten.

c^-haakjes, waarmede de pop in den

F|'g- 7. Leege p t cocon genomen, gezie

Vergr. ± 8 X.
b — respiratorische filament

d=spleten, ontstaan bij

Pupa in cocoon seen from the left and slightly

from the ventral side. The old larval skin has
already been washed away out of the front part

Magn. ± 11 X.

Magn. ±12 .

Part of the network of silk-threads of which
the cocoon is built up.

Magn. ± 30 X-

emerging of the



UITTREKSEL U1T DE NOTULEN

VERGADERINGEN

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANDSCH-INDlfi

eedarende 1918.

Aanwezig do hostun-ndo leden: W. H. A. van At.imii.n* hi-;

Veer, W. van Bemmelen (voorzitter), G. F. J. Bley, C. Braak,

B. G. ESCHER, J. F. VAN HOYTEMA, A. VAN LlTH, H. J. VAN

LuMMEii, S. Mars, A. L. J. Sunier (sccretaris), L. van

Vuuren, J. de Wal en de gewone leden: S. L. Brug,

L. J. Chr. van Es, J. C. Lamster, C. D. de Langen,

J. NlEUWENHUYSE, L. P. L. VAN DER TAS, J. G. H. DE

Voogt en A. de Waart.

Notulen. De notulen betrefEende de vorige Algemeene

Vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.

Jaarverslag. Hierna leest de voorzitter zijn jaarverslag

voor, dat op de gebrnikelijke wijze in het tijdschrift zal

worden opgenomen,



ilibliotheekverslag. Daarop wordt door den bibliothecaris

het volgende verslag uitgebracht

:

Daar het in mijn voorneinen ligt zoo eenigszins mogelijk in

den loop van dit jaar een kort overzicht te geven over het

ontstaan en de verdere geschiedenis van de bibliotheek wil

ik hier in korte trekken verwijzen naar hetgecn plaats vond

sedert de Bibliotheek Vereeniging bij het contract van

24 Augustus 1917 het beheer op zich nam.

Dit dit contract blijkt ten duidelijkste, dat met in beheer

nemen bedoeld wordt het vervullen van de functieu, die tot

nog toe door den bibliothecaris werden waargenomen.

Bij de overname van het beheer bestond or gcen tarentaris-

of aanwinstenboek of -lijst, de catalogus — waarover zoo

dadelijk meer — was sedert 1905 niet meer bijgewcrkt

en dus geen aanvulling omschreven, al kwamen in som-

mige deelen van het tijdschrift opgaven van aanvullingen

voor.

Bezit. Begonnen werd dan met een inventaris aan te

leggen van de nieuw inkomende boeken, 't zij deze in bun

geheel werden verkregen of van den boekbinder terug-

kwamen.

Bij deze inschrijving werd verschil gemaakt tusschen banden

en pamfletten. Onder pamfletten werd verstaan brochures,

overdrukken euz., in 't kort alle op zichzelf staande uitgaven,

die minder dan 50 biz. bevatten, al de overige boekwerken

werden als banden ingeschreven.

Een globale telling der in de kasten aanwezige boekwerken

deed dit aantal ramen op 7513 banden en 514 pamfletten,

sedert ziju er bijgeschreveu tot 20 Januari 1919 : 1140 banden

en 491 pamfletten, waardoor het geheele aantal der te

Weltevreden aanwezige boeken gebracht wordt op 8654 banden

en 1006 pamfletten.

Xa dien is er een begin gemaakt met de inventarisatie van

de getelde deelen, waarvan tot op lieden ingeschreven werden

4231 banden en 118 pamfletten.



De stand van de inventarisatie is dus nu:

Ingeschreven zijn 5371 banden en 609 pamfletten.

Geraamd „ 3283 „ „ 397

Tbtaal 8654 banden en 1006 pamfletten.

Het laat zich aanzien, dat deze raming wel juist zal blijken.

Wat het bezit van de bibliotheek te Buitenzorg aangaat,

hieromtrent valt niet veel met zekerheid te zeggen, daar

hier geen inventarisatie heeft plaats gehad.

Uit de bibliotheek van de Maatschappij van Nijverheid en

Landbouw, of uit wat daarvan nog over was, werden inge-

schreven de nummers 8043 t/m 8050, 8123 t/m 8177 en

van 8274 t/m 8310, terwijl bij de verdere bewerking nog

wel eenige nummers zullen worden overgenomen.

Met dankbaarheid wordt melding gemaakt vau de belang-

rijke schenking van Dr. Bernard, die onze verzameling van

de mededeelingen van het Proefstation voor de Theecultuur

completeerde door de schenking van 54 van deze mede-

deelingen, die alle in de reeks ontbraken.

Aan geschenken van verschillende personen en instel-

lingen werden 23 werken, als ruilexemplaren 72 banden

ingeschreven, hierbij zijn niet medegerekend de bij aflevering

binnengekomen exemplaren.

Catalogns, Aan den Catalogus, ingericht volgens het

decimale systeem te Brussel, werd geregeld voortgewerkt,

terwijl de collationeering moet wachten op het gereed komen

der inventarisboeken en plauklijsten. Van alle kasten worden

n.l. planklijsten aangelegd, waarop elk boek staat aangetee-

kend en waaruit bij eventueel niet opvolgen van nummers

op de plank het verlies kan worden nagegaan.

Deze lijsten zijn gereed voor de kasten met tijdschriften,

terwijl zij voor de kasten met boekwerken, tegelijkertijd

met de inventaris worden bewerkt Het laat zich echter

aanzien, dat in het loopeude jaar het geheele werk beeindigd

zal zijn.
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Verhuizing. De werkzaamheden ondervonden een niet

onbelangrijke vertraging door de bij de verbouwing noodig

gebleken verhuizing, waarbij tevens verbeteringen in de

boekenmagazijnen werden aangebracht.

Uitleening. Daar de uitleening in het uitleenboekgezamenlijk

met die van de Bibliotheekvereeniging word aangeteekend en

eerst in den laatsten tijd een statistiek voor iedere bibliotheek

afzonderlijk werd gomaakt, kau uu geen afzondurlik overzicht

van het gebruik gegeven wordeu. De toename van de uitlee-

ning in het algemeen moge blijken uit de volgende cijt'ors.

Over het jaar 1917 werden uitgeleend 697 boeken, terwijl

dit bedrag over 1918:1595 beliep, waaruit wel blijkt dat,

de centralisatie in ons gebouw in een bestaande behoefte

voorziet, en het niet te betwijfelen valt, of bij een uitge-

breider boekenbezit de uitleening nog grooter zou zijn.

In het jaar 1919 zal een groot gedeelte van de te besteden

arbeid moeten wordeu aangewend tot opnieuw aanknoopen

van baudeu met verschillende genootschappen, die door den

oorlog verbroken zijn, terwijl ook de coutroleering van niet

ontvangen afleveringen en de aanschaffing daarvan veel tijd

en geld zal kosten.

Bestuursvergadering op Maandag
20 Januari 1919.

Aanwezig de bestureude leden: W. H. A. van- Alphkn dk

Veer, \Y. van Bemmelen (voorzitter), G. F. J. Blf.v, C. Braak,

B. G. ESCHEB, J. F. VAN HOTTBMA, A. VAN LlTH, H. J. VAN

Lummel, S. Mars, A. L. J. Sunier (secretaris), L. van Yviuks,

J. de Wal, de gewone leden: S. L. Brug, L. J. Chr. van Es,

J. C. Lamster, C. D. de Langen, J. Xiei'wenhi vse, L. \\ L.

van der Tas, J. G. H. de Voogt. A. de Waabt en de

introduce's: K. A. R. Bossoha, B. Brandkkhoum, K. K.

Creutzberg, A. A. Hulshoff, L. S. A M. von K«;mek V. de Roo

de la Faille, J. T. Terburgh en S. W. Visser.



Notulen. De notulen betreffendc de vorige vergadering

van het Bestuur worden voorgelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken. 1. Schrijven van den Heer J. Ph.

Cramer te Soerabaja d.d. 18 December '18 meldende het

overlijden te Sidhoardjo van het lid der K. N, V. Dr. Ch G.

Cbamer.

2. Schrijven van den Heer S. P. Slagter d d. 28 December
'18 waarbij deze Heer in verband met zijn a. s. vertreknaar

Europa bedankt voor het lidmaatschapp der K. X. V.

Nieuwe leden. Tot lid der K. X. V. worden benoemd:

De Heer M. L. van Breemen arts, te Weltevreden,

Dr. Ch. Bernard en Dr. J. J. B. Deuss, beiden van het

Thee-proefstation te Buitenzorg.

Verificatie-Commissie. De Voorzitter verzoekt daarop inge-

volge artikel 16 van het Huish. Regl. de heeren Dr. B. G.

Escher en J. de Wal als leden van de verificatie-commissie

te willen optreden, welke beide heeren zich als zoodanig

beschikbaar stellen.

Mededeeling Dr. C. Braak. Hierop geeft de voorzitter

het woord aan Dr. C. Braak voor zijn mededeeling over het

bergklimaat van Java o.a. van Tosari. Deze mededeeling zal

als afzonderlijk artikel in het Tijdschrift worden opgenomen.

Nadat de spreker zijn mededeeling beeindigd heeft worden

door sommige der aanwezigen nog eenige vragen gesteld

en opmerkingen gemaakt.

De Heer Escher vraagt naar het verschil tusschen natte

en droge mist. De spreker meent, dat men in hetalgemeen

kan zeggen, dat de deeltjes in een natte mist toe-, in een

droge mist afnemen in grootte.

De Heer Bley, die van den spreker vernomen heeft, hoe

het op het Dieng-plateau in den W. moesson betrekkelijk

droog is, merkt op, dat dit plateau vergeleken bij andere
LXXIX 15*.



hoog-plateaux op hem den indruk gemaakt heeft buitenge-

woon nat te zijn. De spreker merkt naar aanleiding hiervan

op, dat lage regencijfers zeer goed mogelijk zijn bij veel en

aanhoudende motregen, die den subjectieven indruk vau

groote vochtigheid geeft, en weinig zware regens.

De Heer van Es vertelt, hoe hij op Timor in een vlakte,

die beneden 400 M. hoogte gelegen was, des morgens vroeg

zeer lage temperaturen, n.l. van 4°C waarnam.

Spreker wijst er naar aanleidiug hiervan nog eens op, hoe

langs een helling de (door de uitstraling van den bodeni)

afgekoelde lucht naar beneden wegvloeit, terwijl op een

plateau, maar vooral ook in een kom, de lucht staan blijft

en dus dezelfde lucht steeds door afkoelt.

De Heer Bosscha bevestigt dit nog eens aan de hand van

een voorbeeld uit zijn ervaring.

Hierop sluit de voorzitter na rondvraag de vergadering.

Bestuursvergadering op Maandag
10 Februari 1919.

Aanwezig de besturende leden: W. E

Veer, W. van Bemmelen (voorzitter), C. 1

L. HoUWINK, J. F. VAN HOYTEMA, A.

H. J. VAN LUMMEL, A. L. J. Sl'NIER

Vuuben en de gewone leden: S. L. Bbug, P. F. K. Fabek,

H. 's Jacob, J. C. Lambter, J. E. Loth, H, von Steiger en

L. P. L. VAN DER TAS.

Notulen. De notulen betreffende de vorige vergadering

van het Bestuur worden gelezen en. goedgekeurd.

Ingekomen stukken. Schrijven van den Heer G. F. J. Bley,

waarin deze heer onder daukbetuiging verklaart het besturend

lidmaatschap der K. N. V. te aanvaarden.
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Nieuwe leden. Tot lid der K. N. V. worden daarop benoemd

de Hecren: W. Staugaaed te Batoe bij Malang, Dr. S. W.
Visser Djamboelaan 26 Weltevreden en K. M. van Weel
Parkweg 40 Buitenzorg.

Voorstel Dr. B. G. Escher. liiema geeft de voorzitter het

woord aan Dr. B. Cr. Escher voorzijn voorstel betreffende het

inrichten van de vergaderzaal. Naar aanleiding hiervan

verzoekt de voorzitter de Heeren W. H. A. van Alphende
Veer, Dr. J. Boerema en L. Houwink zich in commissie

te willen begeven om gegevens te verzamelen en een plan

op te maken voor het aanbrengen in de kleine vergaderzaal

van experimenteer tafels met leidingen voor electriciteit,

gas en water. De voorzitter verzoekt den Heer HouwiNK

als voorzitter van deze commissie te willen optreden.

Voorts verzoekt de voorzitter den Heer Escher een meer

gedetailleerd plan te willen opmaken voor het aanbrengen

van eenige goede schoqlborden en van een indenting voor

het ophangen van kaarten, staten en graphieken.

Voorstel van Vuuren. Hierna geeft de voorzitter het woord

aan den Heer van Vuuren, die in verband met de samen-

stelling van zijn Monographie over Celebes gaarne in een

vergadering van de K. N. V. de zoogeographische en geologi-

sche kwestie's zou willen bespreken, die verband houden met

de z.g. lijn van Wallace en met wat daar verder aan vast zit.

Wordt besloten, dat de Heer van Vuuren deze kwestie

op de volgende vergadering van de afdeelingtot het houden

van voordrachten met debat zal inleiden en dat hij eerst

zijn eigen inzichteu betreffeude dit vraagstuk op papier zal

stellen, om ze de daarvoor in aanmerkiiig komeude leden

der afdeeling van te voren toe te zenden.

Mededeelingen van Lummel. Hierna krijgt de Heer van

Lummel het woord. In de eerste plaats deelt de Heer van

Lummel namens den Heer V. J. van Marle mede, dat

laatstgenoemde heer bereid is om voor een gecombineerde
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vergadering van het K. Inst, van Ingens
. en de K. N. V. een

voordracht met lichtbeelden te houden betreffende zijn rapport

over W. Borneo.

Ten tweede deelt de Heer van Lummel mede, hoe in de

laatste vergadering van het Hoofdbestuur van het Ned. Ind.

Nat. Wet. Congres de mogelijkheid besproken is van het

onderbrengen bij of verbinden aan de K. N. V. van den

eventueel door het eerste Ned. Ind. Nat. Wet. Congres op te

richten Wetenschappelijken Raad voor Ned. Indie. De Heer

van Lummel vraagt of het niet op den weg van de K. X. V.

zou liggen, ora het Hoofdbestuur van het Ned. Ind. Nat.

Wet. Congres van de zienswijze in deze der K. X. V. op

de hoogte te brengen.

De voorzitter merkt op, dat hij geen groot voorstandor is van

de voorgestelde combinatie, maar dat hij gaarne uit de boezeni

van de vereeniging een oplossing in deze tegemoet ziet.

Alsnu ontspint zich een discussie, waaraan door vele

aanwezigen wordt deelgenomen. Tot een resultaat komt

men daarbij niet. De samensteller van deze notulen kreeg

uit de discussie's echter den indruk, dat men over het

algemeen van meening was, dat het de juiste weg in deze

zou zijn, indien het Hoofdbestuur van het Ned. Ind. Nat.

Wet. Congres, of de commissie uit dat Hoofdbestuur, die de

eventueele oprichting van den Wetenschappelijken Raad

voorbereidt, zich tot de K. N. V. zou wenden, om te vernemen

hoe deze over de bedoelde combinatie denkt.

Mededeeling Dr. van Lummel. Thans geeft de

het woord aan den Heer van Lummel, die het correspon-

deerende lid der K. N. V. Prof. Dr. Otto Finsch wenscht

te herdeuken. Otto Finsch overleed den 31 sten Jannari 1917

te Brunswijk. Hij werd lid der K. X. V. den 19den Juli 1883.

Xa VMM) is zijn uaam blijkbaar bij vergissing uit de lijst

der correspondeerende leden van de K. X. V. weggevallen.

Een „In memoriam" van Otto Finsch van de hand van

Dr. v. Lummel zal in het Tijdschrift opgenomen wordeu.



- 229 -

Mededeeling Dr. W. van Bemmekn. Hierna neemt de

voorzitter zelf het woord voor zijn mededeeling over de

uitgebreidheid van het zichtb ire heelal. Spreker begint

met er aan te herinneren, hoe hij eenige jaren geleden een

voordracht hield over het heelal, waarin hij opmerkte hoe

men de diameter van het zlchtbare heelal op eenige duizenden

lichtjaren schatte.

Op grond van ramingen van den Amerikaan Shapny mag

men echter thans de diameter van het zichtbare heelal op

eenige honderdduizcndeu lichtjaren schatten.

Shapny ging uit van het gevonden verband tusschen de

absolute lichtsterkte en de periode bij de Cepheiden en is

gekomen tot een hypothese betrcffende de gemiddeWe

absolute grootte der sterren van een globulaire sterrenhoop.

Merkwaardig is het, dat de vorm van dit grootere heelal

toch verband houdt met ons melkweg-stelsel.

Ons zonnestelsel ligt sterk excentrisch.

Nadat door verscheidene aanwezigen nog verdere inlich-

tiugen gevraagd en opinerkiugen gemaakt zijn betreffende

het door den spreker behandelde onderwerp sluit de voor-

zitter de vergadering.

Bestuursvergadering op Maandag
10 Maart 1919.

Aanwezig de bestureude leden : W. H. A. van Alphen de

Veer, W. van Bemmelen (voorzitter), J. Boebema, C. Braak,

M. H. Damme, D. Drost, B. G. Escher, L. Houwink, A. van

Lith, S. Mars, A. L. J. Sunier (seeretaris), W. Th. de Vogel,

H. W. Woudstra, de gewone leden ; S. L. Brug, J. Gebber,

I). Hubbeling, H. 's Jacob, G. W. Kiewiet de Jonge,

W. F. F. Oppenoorth, L. P. L. van der Tas, R. G. Vleeming,

A. de Waart en als introduce de Heer H. J. van Geuns



Notulen. De notulen betreffende de vorige vergadering

van het bestuur worden voorgelezen eii goedgekeurd.

Ingekomen stukken. l
e

. Het eerste gedeelte van do vei-

handeling van den Hecr I). van Millem Dzu. overLicht enZien

Deze verhandeling wordt in handen gesteld van den voor-

zitter, die mettertijd zijn oordeel over dit artikel aan de

bestuursvergadering zal medededeelen

;

2 e
. Eenige publicatie's over draadlooze telegraphie ten

geschenke aangeboden door het besturend lid F. A.Jaxssex

VAN RAAIJ.

Dr. B. 0. Escher. Hierna geeft de voorzitter

het woord aan Dr. B. G. Esghbb voor zijn mededecling over

„Graphische voorstellingen". Van deze mededeeling zal

zoo raogelijk te gelegener tijd een kort verslag in een

aanvulling op deze notulen gegeven worden.

Mededeeling van Alphen de Veer. Hierop geeft de voor-

zitter het woord aan den Heer van Alphen de Veer voor

diens mededeeling over een nieuw klinksysteem.

Deze mededeeling heeft betrekking op een vinding van

den Heer Spenkelink, waarbij gebruik gemaakt wordt van

pennagvls in plaats van de oude kopnagels.

Het onderzoek naar de waarde van een klinkmethode

omvat niet alleen het onderzoek naar de practische bruik-

baarheid van die methode, maar ook betreffende hetgeen

bij het klinken plaats vindt.

Daartoe is niet alleen noodig de kennis van de elasticiteit

van vloeiijzer bij gewone temperatuur, doch ook van de

veranderingen, welke de elastische eigenschappen ondergaan

bij hoogere temperaturen. Van belang zijn daarbij vooral

de temperaturen van de ketelplaat tijdens het klinken en

bij normalen stoomdruk.

Bekend is n.I. dat de rekbaarheid van vloeiijzer sterk

daalt ook bij temperaturen gelegen ver beneden roodgloeihitte.
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[Jit een vertoond diagram blijkt op welke wijze de eigen-

schappen van het materiaal veranderen, wanneer het rood-

gloeiend geklonken, daarna afgekoeld en vervolgens weer

tot ± 200°C. verwarmd wordt, welke laatste temperatuur

overeenkomt met een stoomdruk van 16 amospheeren.

Het groote verschil tusschen het klinken met kop- en

met pennagels is gelegen in het feit, dat men met den

pennagel bij een veel lagcren klinkdruk dichter werk ver-

krijgt dan bij het gebruik van een kopnagel.

De lagere klinkdruk hecft minder invloed op de eigen-

schappen van het te klinken plaatmateriaal, waardoor een

van de aauleidingen tot -scheuren vervalt.

Deze interessante mededeeling geeft aanleiding lot een

vrij levendig debat, dat uitgelokt wordt door eenige opmer-

kingen van den introduce, den Heer H. J. van Geuns, chef

van den technischen dienst van de K. P. M.

Mededeeling Dr. J. Boerema. Tenslotte geeft de voorzitter

het woord aan Dr. J. Boerema, die eenige instrumental

demonstreert, door hem uitgedacht en vervaardigd en bestemd

voor het onderzoek van den Kawah Idjen.

Het eerste instrument is een vernuftig uitgedachtebathyther-

mograaf, die bestand is tegen den invloed van het warme

en sterk zure water van den Kawah Idjen. De bedoeling

is, om met dit instrument de in 1916 door spreker en den

Heer van Bemmelen waargenomen merkwaardige tempera-

tuur verdeeling in de Kawah Idjen verder na te gaan.

In de tweede plaats demonstreert de Heer Boerema twee

waterscheppers bestemd voor het verzamelen op verschil-

lende diepten van watermonsters in den Kawah Idjen.

Ten laatste vertoont de Heer Boerema een toestel voor

het meten van de uitstroomingssnelheid van gassen uit

solfataren.



Bestuursvergadering op Maandag
14 April 1919.

Aanwezig de besturende leden : W. van Bemmelen (voor-

zitter), G. F. J. Bloy, J. Boerema, L. Houwink, A. van Lith,

S. Mars, J. H. G. Schepers, A. L. J. Sunier (secretaris),

L. van Vuuren, J. de Wal en de gewone leden : W. F. F.

Oppenoorth, S. W. Visser en R. G. Vlebming.

Notulen. De notulen betreffende de vorige vergadering

van het Bestuur worden voorgelezen en goedgekeurd.

Nieuwe leden. Tot lid der K. N. V. worden daarop benoemd :

Dr. O. de Vries, Dir. Algemeen Rubber Proefstation,

Buitenzorg, Dr. J. Ch. A. Vink, Onderdirecteur der Volks-

apotheek, Gang Boentoe 8, Weltevreden.

De Heer van Vuuren vertoont daarop een schedel van

een mannelijke babiroesa. het hertz wijn (Porcus babirussa)

van Xoord-Celebes.

Naar aanleiding van de voordracht van den Heer van

Vuuren over de Lijn van Wallace, gehouden voor de

afdeeling tot het houden voor voordrachten met debat, deelt

de Heer van Bemmelen mede, dat de nieuwste bepaling

met behulp van draadlooze telegraphie van het lengte verschil

tusschen Washington en Parijs geen verschil gegeven heeft

met het gemiddelde van vroegcre bepalingen van dit lengte

verschil. Deze lengte bepalingen geven dus geen steun

aan de theorie van Wegener betreffende het ontstaan der

continenten.

Hierna brengt de voorzitter verslag uit over het eerste

gedeelte van de verhandeling van den Heer D. van Mullem

Dzn. over Licht en Zien. Het oordeel van den voorzitter

en van eenige andere daarvoor in aanmerking komende
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besturende leden, die de verhandeling van den Heer van

Mullem doorgelezen hebben, luidt, dat het stuk geen weten-

schappelijke waarde heeft.

Den secretaris wordt opgedragen om in overleg met den

voorzitter een korte beoordeeling van de verhandeling van

den Heer van Mullem op te maken en die genoemden heer

te doen toekoinen.

Alsnu geeft de voorzitter het woord aan den Heer

S. Mars voor zijn mededeeling over nauwkeurigheid bij het

logarithrnisch rekenen in het bijzonder in de nautische

astronomie. Daar over dit onderwerp een artikel van de

hand van den spreker in het Natuurkundig Tijdschrift ver-

schijnen zal kan hier ter plaatse gevoegelijk naardit artikel

verwezen worden.

Na den Heer Mars koint aan het woord Dr. J. Boekema,

die een en ander vertelt van het bezoek eind Maart j 1. door

hem en Dr. S. W. Visser gebracht aan de Kawah Idjen.

Toen beide Heeren aan de Kawah Idjen kwamen was juist

een verhoogde werking ingetreden. Over de geheele opper-

vlakte van de Kawah hadden opwellingen plaats van S02 .

Deze opwellingen waren het sterkst aan de randen van de

Kawah en in het bijzonder bij de sluis. Terwijl de opper-

vlakte temperatuur van het Kawah water vroeger ± 18°C.

had bediageu, bedroeg deze thans ruim 40°C. Bij de solfataren

werd do uitstroomingssuelheid der gassen gemeten. Twee

waarnemingen leverden voor deze saelheid respectievelijk

13 en 8 M. per seconde.

De temperatuur van de gesmolten zwavel in de solfataren

bleek ± 210°C. te bedragen.

Spreker vertoont een photo van de gasopwellingen van

uit het kratermeer.

Xiets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter hierop

na rondvraag de vergadering.



Bestuursvergadering op Maandag
14 Juli 1919.

Aanwezig de besturrende leden : W. H. A. van Alphen* de

Veer, W. van Bbmmblbn (voorzitter), J. Boerema, C. Braak,

B. G. Escher, L. Houwink, H. J. VAN Lummel, J. F. A.

Pool, A. L. J. Sunier (secretaris) en J. de Wal, de gewone
leden : S. L. Brug, J. Gerber, W. F. F. Oppenoorth, S. W.
Visser en als introduce Dr. J. Zwierzycki.

Notuhn. De notulen betreflfende de vorige vergadering

van het Pestuur worden voorgelezeu en goedgekeurd.

Nieuwe leden. Daarop worden benoemd tot lid der K. N. V.:

Dr. K. W. Dammerman, Chef Zool. Mus. en Lab., Buitenzorg,

Dr. H. C. Delsman, Zoolog. ass. Visscherij-Station, de Heer

M. W. Julius, Mijningenieur en Dr. J. Zwierzycki, Geoloog

en Mijningenieur.

Ingekomen stukken. 1°. Schrijven van den Gouv. Seer,

van 11 April j.l. no. 965/HI B, waarin medegedeeld wordt,

dat de in het schrijven van het Bestuur der K. N. V.

van 9 Dec. '18 no. 1752 genoemde persouen door tusschen-

komst der betrokken Departementshoofden worden uitge-

noodigd in de Commissie voor Vulcanologie zitting te nemen

en dat de Regeering in beginsel bereid is verderen steun

voor het nagestreefde doel te verleenen.

2°. Besluit van den G. G. van Ned-Indie d.d. 3 Mei j.l.

no. 34, waarbij wordt goedgekeurd dat de door de K. X. V.

aangevangen samenstelling van een algemeenen slipcatalogus

wordt voortgezet door de Ver. tot Bevord. v/h Bibliotheek-

wezen in Ned.-Indie.

3°. Schrijven van den Directeur der Gebouwen, waarbij

voorgesteld wordt den architect Vogelexzang en den opzichter

Rhembev, die de herstellingswerken aan de gebouwen der

Vereeniging tot stand brachten ieder een gratificatie toe te

kennen van / 30Q —



De vergadering gaat met dit voorstel accoord, zoodat de

Voorzitter den Pennmsmeester verzoekt genoemde Heeren

dit bedrag uit te keeren.

4°. Schrijven van het Besture.id lid A. van Lith, waarbij

deze Heer mededeelt wegens tijdelijke afwezigheid genood-

zaakt te zijn zijn raandaten als bcsturend lid en als lid van

de Tdjen-commissie neer te leggen.

De voorzitter benoemt daarop de Heer L. van Vuubbn

tot lid van de Idjen-comniissie inplaats van den Heer A.

van Lith.

5°. 6° en 7°. Schrijven van de besturende leden D. Drost

en R. de Kat en van het lid J. J. van Lonkhuijzen, waarbij

deze heeren mededeelen, dat zij wegens hun as. vertrek uit

Indie voor het lidmaatschap dor K. N. V. bedanken.

Naar aanleiding van het bedanken van den Heer de Kat

verzoekt de voorzitter den secretaris den Heer van Vuuben

hiervan op de hoogte te brengen alsmede van het feit, dat

de voorstellen van de Tijdschrift-commissie nog bij den Heer

de Kat berusten.

Ontvangst Natuurw. Congres. Alsnu wordt door den voor-

zitter aan de orde gesteld de kwestie van het ontvangen door

de K. N. V. van het Natuurw. Congres. Besloten wordt voor

deze ontvangst voorloopig ongeveer / 500 uit te trekken.

De voorzitter verzoekt voorts de heeren van Alphen de

Veer, van Lummkl en Sunier de voorbereiding van deze

ontvangst op zich te willen nemen.

Centraal Natuurw. lichaam. Hierop komt aan de orde de

bespreking van het schrijven van het Bestuur van het N.-I.

Natuurw. Congres d.d. 25 Juni j.l, no 109, bijlagen twee

exemplaren van eeu gedrukte nota, betreffende de stichting

eener centrale natuurwetenschappelijke instelling in Ncd.-

Indie.

De voorzitter zet den inhoud van dit schrijven en van

de bijbehoorende nota nader uiteen.
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Daarna ontspint zich een discussie waaraan vele aanwezigen

deelnemen. Het blijkt dat de vergadering de wenschelijkheid

van de stichting van een centraal natuurw. lichaam in

Ned.-Indie wel beseft, voor de vraag op welke wijze een

dergelijk lichaam tot stand gebracht zou moeten worden

wordt echter geen bevredigende oplossing gevonden.

De voorziiter tracbt daarop na te gaan voor welke van

de vier door het Bestuur van het Congres genoemde oplos-

singen de vergadering het meeste voelt. Het blijkt dat:

2 der aanwezige besturende leden het meest gevoelen

voor het hervormen van de K. N. V. tot bedoeld centraal

natuurw. lichaam,

2 besturende leden het meest gevoelen voor een Bond van

Vereenigingen, terwijl,

5 besturende leden geen der 4 door het Hoofdbestuur van

het Congres aangegeven oplossingen willen aanraden en

1 besturend lid bianco stemt.

• Hierop formuleert de vergadering haar meening door het

aannemen van de volgende motie:

De K. N. V., gelezen het schrijven van het Bestuur van

het Ned.-Ind. Natuurw. Congres d.d. 25 Juni j.l. no. 109,

bijlagen 2, beseft de wenschelijkheid van de stichting van

een centraal natuurwetenschappelijk lichaam in Ned.-Indie,

gevoelt zich echter niet in staat reeds thans een oordeel

te vellen over de wijze, waarop dit lichaam tot stand

gebracht zou moeten worden.

De voorzitter verzoekt daarop den secretaris deze motie

op de in voornoemd schrijven van het congres-bestuur

bedoelde vergadering op 1 Augustus a.s. ter kennis van dit

Bestuur te willen brengen.

Mededeeling Dr. C. Braak. Alsnu geeft de voorzitter het woord

aan Dr. C. Braak voor zijn demonstratie van stereophoto's

van de vegetatie der hoogvlakten van Java. Spreker geeft

aan de hand van deze stereophoto's een korte beschouwing

over het veelvuldig voorkomen van kale grasvelden op de
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hoogvlakten. Hij schrijft het ontbreken van bosch op deze

plaatsen, in tegenstelling met de sterkere begroeiing van de

berghellingen, voornamelijk toe aan twee oorzaken, te weten

a. de nachtvorsten, die op hooigelegen vlakke terreinen in

zeer droge jaren de jonge boomvegetatie kunnen dooden,

b. de grootere droogte van den bodem op de vlakke deelen,

waardoor het uitbreken van boschbranden aldaar gemak-

kelijker plaats vindt dan op de hellingen.

Als voorbeeld van a. wordt aangehaald het afsterven van

een groot deel van het edelweiss op den voormaligen krater-

bodem van den Pangerango in het droge jaar 1914.

Als voorbeeld van b. noemt spreker de brand, die eveneens

in 19 L4 de geheele vegetatie op den aloen-aloen van den

Gedeh in de asch legde, terwijl het bosch op de binnen-heliing

zoo goed als geheel gespaard bleef.

Spreker merkt ten slotte nog op, dat de vegetatie ver-

schillen tusschen 0.- en W.-Java naar zijne meening grooten-

deels moeten worden toegeschreven, niet aan de verschillen

in de gemiddelden van regenval en vochtigheid, maar aan

den invloed der abnormaal droge jaren, welke invloed zich

in O.-Java zooveel sterker zal doen gevoelen dan in

W.-Java.

Spreker stelt tenslotte met nadruk op den voorgrond, dat

hij geheel leek is op het gebied der botanische physiologie,

waardoor het natuurlijk zeer goed mogelijk zou kunnen zijn,

dat de beteekenis voor de planten van de verschillende

uitwendige meteorologische factoren door hem niet op hare

juiste waarde geschat wordt.



Bestuursvergadering op Maandag
11 Augustus 1919.

Aanwezig de besturende leden : W. van Bemmelen (voor-

zitter), J. Boerema, C. Braak, B. G. Escher, M. P. L. G.

Hansen, L. Houwink, G. L. L. Kemmerling, H. J. van Lummel
en A. li. J. Sunier (secretaris) en de gewone leden: H. C.

Delsman, M. W. Julius, J. E. Loth, J. Nieuwenhuijse,

W. F. F. Oppenoorth. S. W. Visser en J. Zwierzycki.

Notulen. De notulen betreffende de vorige vergadering

van het Bestuur worden voorgelezeu en goedgekeurd.

Niemve leden. Daarna worden benoemd tot lid der K. N. V.:

de Heeren E. M. Carpentier Alting, J. A. M. van Hasselt,

Dr. E. C. Jul. Mohr, H. Streefkerk en C. Baron de Vos

VAN StEENWIJK.

Ingekomen stuhken. 1°. Een tot den Voorzitter der K. N. V.

gericht schrijven van 6 Juni j.l. van den Heer D. van

Mullem met als bijlage een tot de Kon. Nat. Ver. gericht

schrijven van deuzelfden Heer d.d. '30 Mei j.l , een en

ander in antwoord op dezerzijds schrijven van 27 Mei j.l.

(cf. notulen betreffende de Vergadering van het Bestuur van

Maandag 14 April j.l.)

Beide geschriften van den Heer van Mullem worden door

den voorzitter ter beoordeeling gegeven aan Dr. J. Boerema

en Dr. C. Braak.

2°. Schrijven van de Directie van het Bataviaasch

Genootschap van Kuusten en Weteuschappen d.d 5 Augustus

j.l. no. 444.

In dit schrijven, dat ook verzonden werd aan het Kon.

Iustituut van Ingenieurs, aan de Ver. tot Bevord. der Gen.

Wetenschappen en aan de Juristen Vereeniging, werd ver-

zocht om een afgevaardigde te zenden, die met 4 leden van



het Bataviaasch Genootschap en met telkens een afgevaar-

digde van ieder der drie voornoemde vereenigingen zitting

zou nemen in een commissie, welke commissie zich in hoofd-

zaak zou moeten bezighouden met de vraag op welke wijze

bevorderd zou kuunen wordeu, dat hier te lande inrichtin gen

van Hooger Ouderwijs ook buiten hare muren zouden bijdrageu

tot ontplooiing van het in de Indische samenleving aanwezige

intellect.

Bij de bespreking van dit schrijven blijkt, dat, waar de

K. N. V. nog niet tot een gevestigde opinie gekomen is

in zake de al of niet wenschelijkheid van het nu reeds

invoeren van hooger vakonderwijs en/of van universitair

onderwijs hier te lande, zij zich moeilijk met de veel verder

strekkende voornoemde vraag kau bezighouden. Men meent

over het algemeen, dat de omstandigheid, dat de invoering

van technisch hooger onderwijs hier te lande reeds een fcit

geworden is, geen invloed op de opinie in deze van de

K. N. V. behoeft uit te oefenen.

In de tweede plaats gaan er stemmen op, die bezwaar

maken tegen de door het Bat. Gen. voorgestelde samen-

stelling der commissie, waarin naast 4 vertegenwoordigers

van het Bat. Gen. slechts een vertegenwoordiger der K. N. V.

en ean vertegenwoordiger van elk der drie andere voor-

noemde vereenigingen zitting zou nemen, en waarin boven-

dien de natuurwetonschappen zoo zwak vertegenwoordigd

zouden zijn.

Ten slotte meent men ook dat het, in verband met de

mogelijkheid van de oprichting van een Centraal Natuur-

wetenschappelijk Lichaam ter gelegenheid van het a.s.

Eerste Ned. Ind. Natuurw. Congres, althans wat de natuur-

wetenschappen betreft minder gewenscht zou zijn thans

medewerking te verleenen voor het tot stand komen van

een commissie als bedoeld in het schrijven van het Bat.

Genootschap.

Den secretaris wordt opgedragen den brief van het Bat.

Gen. in den geest der gevoerde besprekingen te beantwoorden.



3°. Schrijven van het lid Dr. L. M. R. Rutten, waarin deze

heer aanbiedt nog- ecn zuiver geologische voordracht over

Cerani te houden voor een gecombineerde vergadering van

de K. N. V. en van de Mijnbouwkundige afdeeling van het

Kon. Inst, van Ingenieurs.

Wordt besloten den Heer Rutten te schrijven dat gaarne

op dit aanbod wordt ingegaan.

De secretaris deelt daarop mode hoe door hem de niotie,

necrgelogd in de notulen betreffende de vergadering van

het Bestuur van Maandag 14 Juli j.l., ter kennis van het

Bestuur van het Ned.-Ind. Xatuurw. Congres gebracht is op de

Verg.idering van laatstgenoemd bestuur en van de afgevaar-

digden van verschillende vereenigingen op 1 Augustus j.l.

Hij knoopt hieraau vast de mededeeling, dat op laatstge-

noemde vergadering door het Bestuur van het Ned. Ind.

Xatuurw. Congres besloten is, om aan het Oongres voor te

stellen de iustelling van een voorloopige wetenschappelijke

raad, die voor de wetenschappelijke samenwerking tusschen

diverse vereenigingen en onderzoekers zou zorgdragen en

waaraan de verdere opbouw van een Centraal Wetenschap-

pelijk Lichaam zou worden overgelaten.

CUcht's. De redacteur brengt thans ter sprake de vraag

of aan schrijvers, die in het Xatuurkundig Tijdsi'hrit't

publiceeren, de bij hun artikel behoorende clicbe's, die uit

den aard dor zaak het eigendom der vereeuiging zijn, kunnen

worden afgestaan.

Daar een afdoeude algemeene regeling in deze slechts

na keunisneming der auteurswet mogelijk zou zijn, wordt

besloten voorloopig de beslissiug in dergelijke aaugelegen-

heden aan den redacteur te laten.

Statuten-ivijziging. De secretaris brengt thans op verzoek

van den voorzitter ter sprake de statuten-wijzigiug, welke

werd goedgekeurd op de algemeene vergadering van 15

April 1D18, op welke vergadering behalve de voorzitter en
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de secretaris, twee besturende leden en e6n gewoon lid

aanwezig waren. Deze vergadering droeg de verdere afwik-

keling van deze kwestie op aan net dagelijksch bestuur en

gaf dit vergunning ter verkrijging van goedkeuring de even-

tueel noodige wijzigingen aan te brengen. In verband met

een aantal bezwaren, welke gevoeld werden door den vorigen

en door den tegeuwoordigen secretaris, werd tot nu toe

echter nog geen goedkeuring op deze statuten-wijziging

aangevraagd.

De secretaris zou met het aanvragen van bedoelde goed-

keuring in elk geval willen wachten tot na het a.s.

Ned.-Ind. Natuurw. Congres, waarvan sommige besluiten

misschien van invloed zouden kunnen zijn op de kwestie

van de statuten-wijziging der K. N. V.

De voorzitter vraagt of de vergadering zich in deze

wil uitspreken. De vergadering meent dit niet te kunnen

doen, zoodat deze aangelegenheid ook verder weer aan het

dagelijksch bestuur wordt overgelaten.

Mededeeling Escher. Alsnu geeft de voorzitter het woord

aan den Heer Eschee voor zijn mededeeling over Suess —
de Margerie „La face de la terre".

Spreker deelt mede, hoe voor eenige jaren het laatste

deel verscheen van het werk van B. Suess: „das Antlitz der

Erde". Voor eenigen tijd ontving spreker ook het laatste

deel van de Fransche vertaling, door E. de Margebie en

talrijke medewerkers bezorgd. Spreker meende, dat dit

werk wel besproken mocht worden in een vereeniging, die

niet uitsluitend uit geologen, maar uit beoefenaars van de

meest uiteenloopende takken der natuurwetenschappen bestaat.

De voor de geologen meest waardevolle syntheses van Suess

laat spreker vrijwel buiten bespreking. Enkele hoofdstukken,

zooals dat over den zondvloed en dat betreffende den tenipel

van Serapis bij Puzzuoli worden uitvoeriger besproken.

Overigens wordt meer op de eigenaardige en geniale wijze

van behandeling van de stof gewezen en op de groote

LXX1X 16k.
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moeilijkheden, die zich bij de bestudeering van hetmeester-

werk van Suess voordoen.

De Fransche uitgave is voorzien van talrijke kaarten en

profielen, die Suess zelf achterwege liet en bovendien van

een volledige verwijzing naar de geologische literatuur

betreffende de door Suess behandelde landstreken en vraag-

stukken. Daardoor is net werk van Suess binnen net bereik

gekomen van elken geoloog, die zich met regionaal-geologische

vraagstukken moet bezighouden.

Ten slotte wijst spreker op het voorwoord in de Fransche

uitgave van Suess van Marcel Bertrand en op de ontroerend

schoone epiloog in diezelfde uitgave van Pierre Termier,

welke epiloog op uitstekende wijze, bij een eenvoudige maar

verheveu woordenkeus de beteekenis en het karakter van

het werk van Suess en ook van dat van de Margerie doet

uitkomen. Deze epiloog toont wel aan, dat de schepper van

een dergelijk werk zelfs gedurende den oorlog het opkoraen

van eenig gevoel van nationaliteitsverschil bij hoogstaande

vakgenooten tot een onmogelijkheid maakt.

Bij de discussie naar aanleiding van deze mededeeling

doet de Heer Kemmerling nog uitkomen hoe de groote ver-

dienste van Suess gelegen is in het feit, dat hij zijn

geologische beschouwingen niet beperkt heeft tot Europa.

maar die ook heeft uitgestrekt over Azie en over de geheele

verdere aarde, waardoor hij het verband tusschen de ver-

schillende geologische verschijnselen, die op de aarde worden

waargenomen deed uitkomen en uit een groot feitenmateriaal

een aantal algemeene geologische begrippen opbouwde.

Daar de Heer van Lummel verhinderd is zijne mededeeling

hedenavoud te doen vertoont de Heer van Bemmelen thans eenige

photo's van den Kloet na de uitbarsting, welke photo's vervaar-

digd zijn door Dr D. G. Mulder van het Sanatorium Ngamplang.

Hierop vertelt de Heer Sunier nog met een enkel woord,

hoe door de H.H. Docteks van Leeuwen en Bartels en

door hem eind April j.l. tijdens een bezoek aan Krakatau
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6n aan Verlaten eilaud werd waargenoinen, dat de zich relatief

zeer diep naar binuen uitstrekkende baai, welke. volgens do

kaart van den Topograpischen Dienst van 1908 aangetroffen

werd in de noordelijke helft van de 0. kust van Verlaten

eiland, thaus ook aan de 0. zijde geheel van de zee is afgesloten

en daarvan gescheiden wordt door een landstrook van

250 a 300 M. breedte, die geheel met een jong tjemara-

bosch begroeid is. De oorspronkelijk naar de 0. zijde open

baai is daardoor een binnenzeetje geworden, dat in hot W.

door den weinig breeden, maar vrij hoogen strand wal van

de zee gescheiden wordt en dat ook overigens ncrgens meer

met de zee in verbinding staat

In dit binnenzeetje, dat aan den W. kant tot dicht bij

den strandwal bijnaoveral3 vaamen 1 voet diepisen waarvan

het water in April een zoutgehalte had van 22,8°/oo aan

de opp. tot 24,5°/oo bij den bodem, zijn een aantal zeedieren

in leven gebleven. Zoo is de bodem van het meertjc in het

ondiepe gedeelte bedekt met een groot aantal vertegen-

woordigers van een wormvormige Holothurie (Chondrocloea

aspera Sluiter) en van een zeester (Luidia maculata Mullki;

et Troschel).

Drie soorten van zeevisschen kon spreker in het meertje

laten vangen (Gerres filamentosus C. V. , Gerres abbreviatus

Blkr. en Equula ensifera C. V.), terwijl duidelijk een groote

tougkol (tonijn) werd gezien, die opde kleinere visschen jaeht

maakte.

Ook vond spreker nog in enkele 80 tot 165 c.M. diepe

gedeelten van het binnenzeetje groote hoeveelheden van

het tot de familie van de kikkeibeetachtigen behoorend

waterplantje Halophila ovalis Hooker, dat tot nu toe nog

slechts eenmaal in onzen archipel was aangetroffen.

Nadat Dr. Escher nog eenige inlichtingen heeft gegeven

betreffende de tijdens zijn bezoek aan Krakatau in het

bekken verrichte loodingen sluit de voorzitter na rondvraag

de vergadering.



Bestuursvergadering op JYIaandag

8 September 1919.

Aanwezig de besturende leden: W. H. A. van Alphen de

Veer, W. van Bemmeleh (voorzitter), J. Beorema, C. Braak,

B. G. Escher, M. P. L. G. Hansen, L. Houwixk, Z. KameiiLinu,

G. L. L. Kemmerling, H. J. van Lummel, J. F. A. Pool,

A. L. J. Sunier (secretaris), de gewone leden: S. L. Brug,

E. M. Carpentier Alting, H. C. Delsman, J. C. Lamster,

J. Zwierzvcki en als introduce de Heer L. F. van Gent.

Notulen. De uotulen betreffende de vorige vergadering

van het bestuur worden voorgelezen en, uadat op aanwijzing

van den Heer Hansen een correctie is aangebracht, goed-

gekeurd.

Nimwe leden. Daarop worden benoemd tot lid der K. X. V.

:

Dr. J. Hellemans, J. C. A. Keukexmeester, A. W. Xaudin

TEN CATE, L. DE ROOS, J. SCHMUTZER, J. G. E. G. VOUTE

en W. F. Winckel.

Van de Heeren A. J. Dijkstra en Dr. J. C. KoNiNGSBgRORB

is bericht ontvangen, dat zij naar aanleiding van hun a.s. vertrek

naar Kuropa voor het lidmaatschap der K. X. V. bedanken.

Dr. Z. Kamerling, die gedurende zijn verblijf in Araerika

en Europa lid der K. N. V. gebleven is, wordt automatisch

weer besturend lid.

Hierna doet de voorzitter voorlezing van een door hem

opgemaakt concept-schrijven aan den Heer D. van Mullem

te Weltevreden, in antwoord op diens tot de K. X. V. gericht

schrijven 30 Mei j.l.

De vergadering gaat met een en ander accoord, waarna

den secretaris wordt opgedragen den -Heer van Mullem een

schrijven overeenkomstig het door den voorzitter opgemaakte

concept te doen toekomen
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Alsnu wordt naar aanleiding van het a.s. vertrek naar

Europa van Dr. J. BoErema overgegaan tot de verkiezing

van een nieuwen redacteur. De voorzitter deelt mede, dat

de Heer Braak bereid is gevonden ora het redacteurschap

wederom op zich te nemen.

Dr. Kemmerlixg is er voor ora togelijk met de benoeming

van een nieuwen redacteur over te gaan tot het instellen

van een redactie-commissie.

De Heer Escheb stelt voor orn eerst een nieuwen redacteur

te benoemen en pas daarna de kwestie van een redactie-

commissie in behandeling te nemen.

De Heer Sunier wil de vroegcre redacteurs de Heeren

Braak en Boerema vragen of zij gedurende hun redacteur-

schap wel eens voor bezwaren gestaan hebben, die naar

hun meening door de instelling van een redactie-commissie

ondervangen zouden kunnen worden. De voorzitter meent

dat de besturende leden te zamen de beste redactie-

commissie vormen, die zoo noodig geraadpleegd kan

worden en in de praktijk ook al meer dan eens als zoodanig

geraadpleegd is.

Alsnu wordt Dr. C. Braak bij acclamatie benoemd tot

redacteur van het Tijdschrift. De voorzitter bedankt daarop

den Heer Boerema voor wat door hem als redacteur van

het Tijdschrift voor de Vereeniging gedaan is.

Daarna deelt de Heer Braak mede, hoe door hem gedu-

rende zijn vorig redacteurschap zeker nooit de behoefte aan

een redactie-commissie gevoeld is.

Ook brengt Dr. Braak nog in herrinnering hoe omstreeks

1909, speciaal met het oog op het Bijblad, een redactie-

commissie benoemd is, die er dus eigenlijk nog is, al is ze

dan ook wat de praktijk aangaat zeer kort na haar instelling

weer ter ziele gegaan. Z.i. bestaat er dan ook op het

oogenblik geen enkele aanleiding voor het benoemen van

een nieuwe redactie-commissie.

Daarop wordt door den Heer Kemmerling de Volgende

motie voorgesteld:



„De vergadering spreekt de wenschelijkheid uit van het door

„den redacteur geregeld kennis geven aan het Dagelijksch Be-

„stuur van het inkomen van artikels voor het Natuurkundig Tijd-

„schrift en van het al dan nietopnemendaarin van die artikels".

Uitgebracht worden 11 stemraen, waarvan 5 voor deze

motie, 4 er tegen en 2 bianco. Hoewel de motio dus niet

aangenomen is, daar er geen volstrekte meerderheid voor is,

zal de Redacteur toch gaarne met de in de motie uitgedrukte

wensch van sommige besturende leden rekening houden.

Hierop deelt de voorzitter nog mede, dat op het a.s.

Natuurw. Congres door het Congres Bestuur voorgesteld zal

worden om de Congres Vereeniging nader aan de Kon. Nat.

Ver. te binden resp. bij haar onder te brengen. Hij vertrouwt

dat de Kon. Nat. Ver. hiertegen geen bezwaar zal hebben.

Alsnu geeft de voorzitter het woord aan Dr. Kemmerling

voor zijn mededeeling over de geomorphologie van den Kloet.

Spreker vertoont eerst nog een photo van den Goenoeng

Kloet, genomen na de jongste uitbarsting. De kraterbodem,

die op bedoelde photo te zien is, is thans totaal droog.

Spreker wijst er op, dat het niet onmogelijk is, dat de krater-

bodem thans ook droog zal blijven. lets dergelijks ge-

schiedde met den krater van den Goenoeng Sorik Merapi op

Sumatra na de uitbarsting van 1892.

Hierna vestigt spreker de aandacht op het artikel van

den Heer Escher voorkomende in deel LXXIX afl. 1 van

het Natuurkundig Tijdschrift en getiteld: „De Kloet van

een geomorphologisch standpunt beschouwd". Na een kleine

uitweiding over de toepassing van de geomorphologische

deductieve beschouwingswijze van Davis, wijst spreker er

op, hoe de Heer Escheh de in vergelijking met de meeste

andere vulkanen van Java zeer flauwe hellingen van den

voet van den Goenoeng Kloet verklaren wil door aan te

nemen, dat de Goenoeng Kloet reeds gedurende duizenden

jaren zijn voet heeft opgebouwd door uitbarstingen, die

vergezeld gingen van modderstroomen of lahar's.
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Spreker meent daarentegen:

1°. dat de lahar's geen materiaal van de eruptie zelf moe-

voeren, maar wel al het reeds aanwezige losse materiaal,

dat ze op nun weg ontmoeten;

2°-. dat de lahar's te weinig frequent zijn en dat de opeen-

volgende lahar's te veel in richting verschillen, dan

dat men een groote aauslibbing van den vulkaanvoet

door de lahar's zou mog-en aannemen;

3°. dat de ervaring van den dienst der Irrigatie in Kediri

geleerd heeft, dat de aanslibbing van den Kloet-voet

in hoofdzaak het gevolg is van de in den W. raoesson

optredcnde bandjir's, die op den duur al het materiaal,

dat zieh tijdeus een eruptie in de ravijnen opgehoopt

heeft, naar den vulkaanvoet transporteeren. Vele jaren

na een eruptie bovat het bandjirwater soms nog veel

meer slib dan de lahar's die bij een eruptie naar beneden

komen.

Spreker is dan ook van meening, dat men het kratermeer

uiet noodig heeft om de flauwe helling van den Kloet-voet

te verklaren.

Naar aanleiding van deze mededeeling van den Heer

Kemmbkling merkt de Heer Escher op dat, hoewel hij door

de critiek van den Heer Kemmeruxg overvallen en dus

geheel onvoorbereid is, hij toch wil trachten den Heer

Kemmerlixg te antwoorden. Wat de kwestie van de W. moesson

bandjir's betreft, zoo wijst de Heer Escher er op, dat deze

factor toch zeker ook op zoo goed als alio andere vulkanen

van Java inwerkt.

Hierop antwoordt de Heer Kemmepling, dat bij de kwestie

van het effect van de W. moesson bandjir's ook de morphologie

van den kratertop een belangrijke factor voorstelt. De top

van den Gocnoeng Kloet vertoont de sporen van herhaalde

kraterraond-verplaatsingen in den vorm van reeds gedeel-

telijk vernielde en dus geopeude caldera's. Het eruptie-

materiaal, dat in deze caldera's opgehoopt is, wordt door den

regen naar de ravijnen gespoeld, waarin het door de bandjir's



— 248 —

naar de vlakte getransportccrd wordt. Heeft men eon

gesloten caldera, zooals b.v. bij den Tengger, dan zal iets

dergelijks niet plaats vinden. Evenmin bij steile vulkanen,

waarbij de krater- radius klein is vergeleken bij den vulkaan-

voet-radius.

Verscheidene aanwezigen uemen alsnudeelaanhetdebattus-

schen beideheeren zonder dat dit echter tot een resultaat leidt.

Hierna goeft de voorzitter het woord aan don Heer van

Alphen de Veer voor zijn mededeeliug over Obsidiaan en

puirasteen.

Op verzoek van Dr. Eschek herhaalde spreker proeven,

genomen door Albert Brun (Recherches sur l'exhalaison

vulcanique) met obsidiaan van Krakatau.

Brun bcpaalde de temperatuur, waarbij verscbilleude

vulcanische glassoorten in puimsteen overgaan en die hij de

explosie-temperatuur noeuide. Spreker wijst er op, hoe van

een eigenlijke explosie geen sprake is, daar geen ontleding

van een endotherme verbinding plaats vindt. In het vulcani-

sche glas zijn gassen in oplossing, die bij verhitting bij een

bepaalde temperatuur ontwijken, waardoor het puimsteen of

glasscliuim onstaat. Voor obsidiaan van Krakatau zijn deze

gassen volgcns Brun: CI 2 HCI, S02 , C02 , 2 , CO en X2 tenvijl

de z.g. explosie temperatuur door Brun bepaald werd op

Spreker critiseert de afleiding door Brun van den druk,

die bij de z.g. explosie optreedt. Een door Brun becijferd

voorbeeld zou op een druk van 6200 atmospheeren wijzen,

tenvijl spreker langs een anderen weg slechts tot een druk

van 7,4 atmospheeren komt.

Bij de proeven door spreker genomen werden de tempe-

raturen bepaald met een pyrometer van le Chatelier. De

verhitting van het obsidiaan vond plaats in een verticale

gasoven. Bij achtereenvolgens genomen proeven ging obsidiaan

van Krakatau over in puimsteen bij 895, 870 en 1000°C.

Bij 1170°C smolt de puimsteen weer gedeeltelijk en zakte

daardoor ineen.
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Een tweede reeks proeven werd door spreker genomen

met de zg. peksteen (Verbeek) of microlithisch ontglaasd

glas (Escher) van Krakatau. Bij verhitting tot 920°C.

trad geen merkbare verandering op. Bij 1250 en 1350°C.

ontstond een zwart poreus gesteente, dat bij 1410°C. weer

begon te smelten en ineen zakte.

Ten slotte werd een dichtgeknepen gasbuis gedemon-

streerd, die met stukjes obsidiaan gevuld en in een smidsvuur

verhit was. Daarbij was de naad van de gasbuis plaatselijk

opengebarsten terwijl door de aldus gevormde opening een

vijgvormige puimsteen massa naar buiten getreden was.

Een herhaling van deze proef ter vergadering gelukte

slechts gedeeltelijk, daar de daarbij gebruikte soldeerlamp te
'

weinig hitte leverde.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter hierop

na rondvraag de vergadering.

Bestuursvergadering op Maandag
20 October 1919.

Aanwezig de besturende leden: W. van Bemmelen (voor-

zitter), W. M. Doctres vanLeeuwen, L. Houwink, Z. Kamer-

LING, J. C. A. KEUKENMEESTER, H. J. VAN IjUMMEL, A. L. J.

Sitnier (secretaris), L. van Vufren, J. de Wal en de

gewone leden: E. M. Carpentier Alting, H. C. Delsman,

J. C. Lamster en S. W. Visser.

Notulen. De notulen betreffende de vorige vergadering

van net Bestuur worden voorgelezen en goedgekeurd.

Nieuwe leden. Tot lid der K. N. V. worden daarop benoemd

:

L. F. van Gent, Majoor v/d Topogr. Dienst, A. B. F. A.

Pondman, arts, onderdirecteur Inst. Pasteur, Dr. J. Smit,

bacterioloog b/d B. G. D., C. Th. White, ass. lab. voor

agrogeol. en grondonderzoek, Tjikeumeuh 74, Buitenzorg.
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Bedankt. Daarop deelt de secrotaris mede, dat voor

het lidmaatschap der K. N. V. bedankt hebben: de H.H.

M. L. van Breemen, X. Heinzelmann en E. E. W. P.

Schroder.

Dankbetuigingen. Hierop neemt de voorzitter het woord
om namens de K. X. V. dank te brengen:

in de eerste plaats aau de besturende leden der K. X. V.,

met name de H.H. van Lummel en van Vuuren, die zich

als ledeu van het Congros-bestuur zoo verdienstelijk gemaakt

hebben ten opzichte van het zoozeer geslaagde E. XVI.

Xatuurw. Congres, waartoe het iuitiatief van de K. N. V.

wa's uitgegaan;

in de tweede plaats aan de H.H. uit het bestuur der

K. X
T

. V., die de ontvangst van het Congres door de K. N. V.

op Donderdag 2 October j.l. hebben voorbereid;

in de derde plaats aan den Heer W. H. A. van Alphen

de Veer, die sedert de vorige vergadering van het Bestuur

plotseling met verlof naar Holland moest vertrekken, in

verband waarmede bij het penningmeesterschap der K. X. V.

onverwachts moest neerleggen.

Door de goede zorgen van den Heer van Alphen de Veer

was echter reeds het nieuwe lid der K. X. V., de Heer

J. C. A. Keukenmeester, bereid gevonden het penning-

meesterschap op zich te nemen.

De voorzitter stelt dus voor den Heer Keukenmeester

eerst tot besturend lid en daarna tot penningmeester te

benoemen. Aan de beide criteria voor een benoeming tot

besturend lid is ook in dit geval voldaan, daar de Heer

Keukknmeester ingenieur is en daar hij door het feit dat

hij bereid is het penningmeesterschap op zich te nemen

zeker voldoende blijk van belangstelling voor de K. X. V.

gegeven heeft.

Hierop wordt de Heer J. C. A. Keukenmeester bij accla-

matie tot besturend lid en tot penningmeester der K. X. V.

benoemd.
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Rekest Krakatau. Alsnu leest de secretaris voor een door

hem opgemaakt rekest aan Z. E. den G.-G. betreffende de

door den Directeur der B. 0. W. ontworpen bedrijfsvorm

voor de puimsteen-concessies van den Heer J. Handl op

Krakatau.

De vergadering kan zich met dit rekest vereenigen.

Na eenige discussie wordt het dageltjksch bestuur opgedragen

dit rekest aan zijne Exc. den G.-G. in te dienen. Voorts

verzoekt de vergadering het dagelijksch bestuur afschriften

van dit rekest te doen toekomen aan de daarvoor in aan-

merking komende groote wetenschappelijke instelliugen in

Nederland en in het Buitenland, zooals de Kon. Acad, van

Wetenschappen, het Aardrijksk. Geuootschap, het Kolon.

Instituut, de Treub If*.,' Het Genootschap voor Mijnbouw-

kunde en Geologie voor Nederl. en zijne Kolouien, de

Academie des Sciences, the Royal Society, the Nation.

Academy (U. S. A.), de Schvveiz. Xaturf. Gesellschaft enz.

Congres-Vereeniglng. Uaarna deelt de Heer van Lummbl

als secretaris van het E. N.-I. Nat. W. Congres nog mede,

dat op de laatste algemeene vergadering van het E. N.-I.

Nat. W. Congres de weuschelijkheid crkend is van het onder-

brengen van do Congres-Vereeniging bij de Kon. Nat. Ver.

en dat naar aauleiding hiervan het nieuwe Congres bestuur

is opgedragen de wrjze waarop dit zou moeten geschieden

nader uit te werken.

Publicatie's Idjen Commime Tonslottc komen nog ter

sprake de publicatie's der Idjcn Commissie. Besloten wordt

van deze publicatie's 100 exemplaren, verkrijgbaar tegen

halve prijs, voor de leden der K. N. V. te reserveeren.

Mededeeling van Lummel. Hierop geeft de voorzitter het

woord aan den Heer van Lummel voor zijne mededeeling

over bibliographische kaarten. Spreker demonstreert de wijze

van samenstelling en het gebruik van de door hem in samen-

werking met den Heer van Vuuren vervaardigde bibliogra-



phische kaart betreffende het geologisch onderzoek van

Nederlandsch-Indie. Door een aaatal aanwezigen wordt
gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het vragen van
nadere inlichtingen na afloop dezer demonstratie.

Mededeeling Visser. Xa den Heer van Ll'mmel krijgt de

Heer Visser het woord voor zijn mededeeling over de aardbe-

ving van 25 April j.l. Deze aardbeving, die plaats had in

den nacht van 24 op 25 April j.l. en die ook te Batavia

gevoeld word, onderscheidde zich doordat zij verschillende

interessante opteekeuiugen naliet.

Zoo registreerde Malabar 28 schokken, terwijl in de
inagnetograuimen van Buiteuzorg 12 schokken werden
opgeteekend.

Een plaatsbepaliog was uiogelijk, die zeer goed klopte met
de diverse gegevens en berekeningen.

Spreker demonstreert tenslotte verschillende op deze

aardbeving betrekking hebbende seismo- en magnetogrammen.

Mededeeling Delsman. Tenslotte krijgt de Heer Delsmax

het woord voor zijn mededeeling betreffende de aminale pool

in het dierenrijk.

De animale pool van het ei wordt gekarakteriseerd, doordat

daar ter plaatse bij het rijp worden van het ei de pool-

lichaampjes worden uitgestooten, alsook doordat de eerste

twee klievingsvlakken, van het ei door de animale pool

gaau. Bij dooierrijke eieren ligt de animale pool diametraal

tegeuover het centrum der dooierophooping, dicht bij de alsdan

excentrisch gelegen kern.

Spreker demonstreert aan de hand van eenige eenvoudige

teekeningen, hoe bij vrijlevende vormen de animale pool tot

een zintuig- en zenuwcentrum wordt. Zoo b.v. bij Ctenophoren,

bij Anneliden (waarbij zich de Arthropoda aansluiten), bij

Mollusca en tenslotte ook bij Vertebrata. De juistheid

hiervan heeft spreker indertijd aangetoond door prikproeven

op zich ontwikkelende Amphibieneieren.
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Sessiele vormen hechten zich vaak vast met de animale

pool zoo b.v. vele Coelenterata, Echinodermen en Ascidia.

In dit geval verliest de animale pool haar beteekenis als

zintuig- en zenuwcentrum en ontstaat soms een ander

zenuwstelsel van primitief karakter zooals bij Coelenterata

en Echinodermata.

lets dergelijks treft men ook vaak aan bi| gravende vormen

zooals Balanoglossus, Lumbricidae en Amphioxus.

Pelagische larven van vrijlevcnde, vastzittende en gravende

dieren zwemmen met de animale pool van het lichaam

vooruit, daarbij vaak draaiend om hun lengteas.

Daar het ondertusschen reeds laat geworden is, besluit de

Heer Delsman het tweede gedeelte van zijn mededeeling

n.l. dat betreffende de eiklieving van Volvox uit te stellen

tot een volgende vergadering.

Nadat door diverse aauwezigien nog enkele nadere inlich-

tingen gevraagd zijn betreffende het eerste gedeelte van

deze mededeeling sluit de voorzitter na rondvraag de

vergadering.

Bestuursvergadering op Maandag
10 November 1919.

Aanwezig de besturende leden: C. Bkaak, Z. Kamerling,

H. J. van Lummel (voorzitter), A. L. J. Sunier (secretaris)

en de gewone leden: S. L. Brug, E M. Carpentier Alting,

H. C. Delsman, A. R. Schouten, S. W. Visser en J. G. E. G.

VOUTE.

Notulen. De notulen betreffende de vorige vergadering

van het Bestuur worden voorgelezen en goedgekeurd.

Nieuw lid. Tot lid der K. N. V. wordt daarop benoemd de

Heer: P. J. H. Smeets, leeraar H. B. S.; Semarang.
In de afgeloopen raaand heeft voor het lidmaatschap bedankt

de Heer J. M. Steevensz, Ing. b/d Waterstaat, Weltevreden.



Besturendti leden. Hicrop worden de H.H. Dr. FT. C. Delsman

en Dr. S. W. Visser benoemd tot besturend lid der K. N. V.

Ingekomen shihken. 1°. Schrijven van den Heer D. van

Mullem d.d. 5 November '19 in antwoord op dezerzijdsch

schrijven van 2 Xovember '19. Genoemd schrijven van den

Heer van Mullem wordt voorgelezen on gedeponeerd.

2°. Schrijven van de Commissie voor Vulcanologie d d.

25 October j.l. In dit schrijven verzoekt de commissie

voornoemd om haar te machtigen zich zelve aan te vullen,

terwijl zij vraagt of het Bestuur der K. N. V. van meening

is, dat leden en adviseerende leden der Commissie voor

Vulkanologie lid der K. X. V. moeten zijn.

Den secretaris wordt opgedragen hierop te antwoorden

:

1°. dat bet Besfuur der Iv. X. V. het wel wenschelijk acht, dat

leden en adviseerende leden der C. v. V. ook lid zijn der K. X. V.

2°. dat naar aanleiding van het verzoek van de C. v. V.

om haar te machtigen zich zelve aan te vullen, het Restuur

der Tv. X V. de commissie in overwegiug geeft een huis-

houdelijk reglement op te stellen, hetwelk dan iiader door

het Bestuur der K. X. V. zou moeten worden goedgekeurd.

3°. dat het bestuur der K. X. V. accoord gaat met het

voorstel der C. v. V. om de leden der K. X. V. : If. W. Julius

en Dr. J. ZwiBRZTCEl te benoemen tot adviseerende leden

Rekest Krakatau. Hierop deelt de secretaris nog mede,

dat het rekest betreffende Krakatau, gedateerd 31 October

j.l., Z. E. den G.-G. toegezonden is en dat afschriften van

dit rekest werden gezondeu aan den Dir. van Landbouw

X. en H. en aan de Xed.-Ind. Ver. tot natuurbescherming.

Het dagelijksch bestuur is in zooverre afgewekeu van de

hem in de vergadering van het Bestuur van 20 October j.l.

gegeven opdracht, dat het gemeend heeft geeu ftfschriftea

van dit rekest aan buiteulandsche natuurweteuschappelijke

instellingen te moeten doen toekomen.
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Mededeeling Delsman. Daarop geeft de voorzitter bet

woord aan den Heer Delsman voor zijn mededeeling over

de eiklieving van Volvox, zijnde het vervolg van zijn

mededeeling over de animale pool in het diereurijk in de

vergadering van het Bestuur van Maandag 20 October j 1.

Spreker geeft eerst een korte beschrijving van de

verschillende typen volgens welke de eiklieving bij de dieren

verloopt, zijnde in hoofdzaak het radiaire, het spiraalsgewijze

en hei bilaterale type. Met het spiraalsgewijze type vertoont

de eiklieving van Volvox de meeste overeenkomst. Een

belangrijk verschil is echter, dat een afwisseling van dexiotrope

en laeotrope (rechts- en linksgerichte) deelingen plaats vindt,

doch dat alle opeenvolgende deelingen steeds dexiotroop zijn.

Er ontstaat dus een zekere torsie van de cellen aan de

vegetatieve zijde ten opzichte van die aan de animale zijde.

Deze torsie vindt dus steeds in dezelfde richting plaats n.l

dexiotroop. Volvox beweegt zich door het water voort met

de animale pool naar voren, draaiend om de hoofdas en we
eveneens steeds in dezelfde richting n.l. rechtsdraaiend

Zeer waarschijnlijk bestaat tusschen beide richtingen verband

lets dergelijks is n.l. ook bij slakken gebleken: bij slakken

met rechts gewonden huisjes zija niet alleen het volwassen

dier doch ook reeds de eerste klievingsstadia het spiegelbeeld

van die bij slakken met linksgewonden huisjes. De kans

een linksdraaiende Volvox te vinden en daaraan na te gaan

of dan ook de eiklieving laeotroop verloopt is echter waar-

schijnlijk gering.

Dr. C. Braak vraagt spreker na afloop van diens mede-

deeling, hoe eigenlijk de voortbeweging van Volvox tot stand

komt. Spreker merkt naar aanleiding van deze vraag op,

hoe elke vegetatieve eel van Volvox twee flagellen bezit,

die de eigeniijke voortbewegingsorganen zijn.

De Heer Visser ziet nog niet in hoe de spiraalsgewijze

rangschikking der cellen de draaiende voortbeweging

veroorzaakt. Spreker maakt dit hierop duidelijk aan de

hand van een schematisch teekeningetje op het bord.
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De Heer Sunier vraagt nog of spreker tusschen het

spiraalsgewijze klievingstype van het dierlijke ei en de

uitsluitend dexiotrope spiraalsgewijze eiklieving van Volvox

alleen een physiologische overeenkomst of ook een phyloge-

netisch verband wil zien. Spreker antwoordt hierop, dat

hij de laatstgenoerade zienswijze zeker niet verwerpt.

Nadat de Heer van Lummel ten slotte nog eenige biblio-

graphische opmerkingen betreffende Volvox gemaakt heeft,

geeft de voorzitter het woord aan den Heer Kamerling voor

zijn mededeeling over verdampingsreguleering.

Mededeeling Kamerling. Spreker behandelt eerst in korte

trekken den bouw van den Stoma-toestel. Wat de werking

daarvan betreft merkt spreker op, hoe de opening der huid-

mondjes voornaraelijk van twee factoren afhankelijk is, n.I.

van de verlichting en van het bedrag waarmede de water-

opname de verdamping overtreft. In het licht worden

assimilatie producten gevormd in de sluitcellen, waardoor

aldaar een locale turgorstijging plaats vindt; overtreft de

wateropname de verdamping dan heeft een algemeene turgor-

stijging plaats. In beide gevallen heeft de turgorstijging in

de sluitcellen het openen der huidmondjes tengevolge.

De huidmondjes van verschillende planten reageeren echter

in zeer verschillende mate op turgorstijging resp. -daling.

Terwijl sommige plantensoorten zeer gevoelige huidmondjes

hebben, reageeren de huidmondjes van andere planten zoo

goed als niet.

Voor het trekken van conclussie's betreffende de biologische

beteekenis van den Stoma-toestel moeten morphologisch en

physiologisch ouderzoek hand in hand gaan

Schimpek en Haberlandt, zich zoo goed als uitsluitend

baseerend op anatomische gegevens, kwamen totde onhoudbare

conclusie, dat strandplanten slechts weinig zouden verdampen.

Spreker behandelt nu de beteekenis van de verdampings-

reguleering voor het leven der epiphyten. De epiphytische

orchideeen onzer djatibosschen kunnen in den drogen tijd
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hun verdamping zoodauig beperken, dat zij eenige maanden

kuanen teren op den watcrvoorraad in de scbijnknollen en

vleezige bladeren.

Zoo is de verdampingsreguleering ook een factor van

beteekenis bij de schadelijke vverking der parasitische

Loranthaceeen. Deze reguleeren over net algemeen slechts

weinig, verdampen in verband hiennede sterk en onttrekken

met groote kracht zooveel water aan de voedsterplant, dat

de toppen van takken, waarop zich Loranthaceeen genesteld

hebben, geregeld wegkwijnen.

Van wegingen met korte intervallen van afgesueden takken

kan men een graphische voorstelling construeeren, waaruit

duidelijk blijkt in hoeverre de verdamping bij afnemende

turgor geregeld wordt.

Zoo bleek spreker, dat over het algemeen tropische loof-

verliezende boomen veel minder sterk reguleeren dan

loofbehoudende boomim.

Ook de invloed van de verlichtiug op de opening der

huidmondjes en daarmede op de verdamping kan men door

periodieke wegingen gemakkelijk controleeren.

Bij belichting door een sterke electrische lamp verdampen

Ficus elastica en Piper nigrum resp. meer dan 50 en 4- 3

maal zooveel als in het donker.

Proeven met Fourcroya gigautea en Bromelia karatas,

beide planten uit de Braziliaansche Restinga, leerden spreker,

dat eerstgenoemde plant zeer sterk, laatstgenoemde plant

zoo goed als niet op verschillen in belichting reageerde,

wat de verdamping betreft.

Het onderzoek van den bouw van de huidmondjes van

beide laatstgenoemde planten leerdo daarop, dat de sluitcelleu

van Fourcroya zich zeer gemakkelijk bewegen kunnen ten

opzichte van de omringende epidermiscellen, terwijl bij

Bromelia (en ook bij andere Bromeliaceeen) juist het omge-
keerde het geval is.

Niets meer aan de orde zijude sluit de voorzitter hierop

na rondvraag de Yergadering.



Bestuursvergadering op Maandag
8 December 1919.

Aanwezig de besturende leden: W. van Bemmelen (voor-

zitter), C. Braak, H. 0. Delman, M. P. L. G. Hansen,

Z. Kamerling, J. C. A. Keukenmeester, H. J. van Lummel,

A. L. J. Sunier (secretaris), S. W. Visser, L. van Vuuren,

J. de Wal en de gewone leden : S. L. Brug, E. M. Carpentier

Alting, L. F. van Gent en J. G. E. G. Voute en als

introduce'* de H.H.: H. J. F. Bijlmer, 0. van Vuuren

en J. van der Waerden.

Notulen. De notulen betreffende de vorige vergadering

van het Bestuur worden voorgelezen en goedgekeurd.

Nieuwe lelen. Tot lid der K. X. V. worden daarop

benoemd de H.H.: M. Engles, l
ste Luit. v/d Topogr. Dienst,

A. C. Groeneveld, leeraar K. W. Ill school en L J. C. van

Peski, leeraar K. W. Ill school.

Bedankt. De secretaris deelt mede, dat voor het lidmaat-

schap bedankt hebben de H.H.: Dr. P. A. A. F. Eijken,

Dr. B. Hijlkema, A. J. Knaav en J. W. A. van Welsem.

Begrooting. Hierop wordt de door het bestunr in engeren zin

opgemaakte ontwerp-begrooting voor 1920 in behandeling

genomen.

De Heer van Lummel merkt op, dat vergeten is een post

op te brengen voor de gedeeltelijke vernieuwing van het

dak van het hoofdgebouw.

De Fleer van Gent stelt voor aan de gemeente Batavia

schriftelijk te vragen of zij de kosten van de vernieuwing

van den duiker voor het erf der vereeniging uiet voor haar

rekening zou willen nemen.

De Heer van Lummel betreurt het wegvallen van de post

van f 250 voor wetenschappelijke doeleinden.

Hierop wordt onderstaande begrooting in haar geheel



Begrooting van de Koninklijke Natuurkundige
Vereeniging voor het jaar 1920.

A. INKOMSTEN

Gouvernements subsidie. .,...,
Contributie's van leden

/ 2000.—

„ 1600.-

Locaalhuur Koninklijk Instit. van In^'. „ 500.—

Aankoop tijdschriften en boeken. . .

Bindwerk

Brand Assurantie Bibliotheek Buitenzorg.

Aan de Vereeniging tot Bevordering van
het Biblioth. wezen te betalen administratie-

kosten

Totaal. . . .

II. Tijdschrift.

Drukkosten

Duurtetoeslag papier

Wetenschappeltjk centraalbureau. . . .

Verzendingskosten Tijdschrift

Totaal. . . .

III. Vergaderingen.

Onkosten voordrachten ....
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TV. Oebouwen.

10c
. Onderhoud gebouwen / 250.-

10e
. Vernieuwen gedeelte dak hoofdgeb. . . „ 1000.-

ll e
. Vernieuwing (maken van eeD duiker) . . „ 1000.-

12e
. Verlichting , 50.-

13e
. Brandassurantie gebouwen (hoofdgebouw

met inventaris, minus bibliotheek te Welte-

vreden, en twee paviljoens) , 190.-

14e
. Verponding „ 625.-

15e
. Overdracht gedeelte lokaalhuur Koninklijk

Instituut v. Ingenieurs aan de Vereeniging

tot Bevordering van net Bibliotheek-

wezen „ 100.-

Totaal. . . . / 3215.-

V. Secretariaat.

16e
. Schrijfloonen en Bureaukosten / 250.

VI. Thesauriaat.

17 e
. Inningskosten cootributies, plakzegelkosteu,

schrijfloonen en bureaukosten / 100.

VII. Rente Hypotheek „ 1600.-

VIII. Onvoorziene Uitgaven „ 500.-

Totaal. . . . f 2450.-

Totaal generaal . . . / 10815.-

Resume 1920: Inkomsten / 8400.—

Uitgaven „ 10815.—

Geraamd tekort. . . . / 2415.—

Idjen-Commissie. De penningmeester deelt mede, dat de

gelden, welke beschikbaar zijn voor de Idjen-commissie en

welke gedeponeerd zijn bij de Ned. Ind. Escompto Mij.



op eon afzonderlijkc kassiersrekening op hedcn 8 December

1919 /4536.- bedragen.

Verificatie Comm Tot leden der verificatie-commissie (Art.

16, Huish. Regl.) worden hierop benoemd de H. H.: M. P.

L. G. Hansen en J. de Wal, die deze benoeming aannemen.

Statuten. Alsnn komt ter tafel een door den

opgema »kte ontwerp-wijziging der statuten van de K. X. V.

Besloten wordt deze ontwerp-wijziging te laten drukken

en voor de Alg. Verg. van Januari a.s. den leden rond te

Bestuursverlciezhig. De Heer van Lummel merkt op, dat

ingevolge Art. 9 v/h. H R. in deze December vergadering

het bestuur in eugeren zin voor 1920 gekozen had moeten

worden. De secretaris betuigt zijn spijt over het feit, dat

door hem verzuimd is deze bestuursverkiezing op de agenda

voor de bestuursvergadering van heden te plaatsen. Besloten

wordt de bestuursverkiezing uit te stellen tot de Januari-

vergadering.

Meded. v. Vuitren. Daarop geeft de voorzitter het woord

aan den Heer van Vuuren voor zijn mededeeling over boom-

schorskleeding.

Spreker begint met een kort historisch overzicht betreffende

kleeding. De boomschors als zoodanig zonder nadere bewer-

king is zeker wel een der oudste vormen van lichaams-

bedekking. De bewerking van de schors, speciaal het kloppen,

logen en samenvoegen van de vezel is van latere vinding

en een voorlooper van het bewerken, later weven van

katoenen en zijden garens. Deze weverij. op een zeer hoogen

trap van ontwikkeling gekomen in Atjeh, zoowel als de

eerstgenoemde meest primitieve wijze van het maken van

kleediugstukken, n.l. die met behulp van bladeren en schors,

worden in onzen Archipel aangetroffen.
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Dergelijke primitieve kleedingstukken worden aan dc haud

van enkele foto's van Kahajan-Dajaks Lrfk-iiionstreerd, terwijl

enkele lappen van Atjehsche zijde aanwezig zijn.

Overgaande tot de bevverking der schors tot gekloptc

lappen, waarnit dan de kleeding vervaardigd wordt, geeft

spreker de in'andsche benamingen voor deze stof, welke alle

verwant zijn aan het Ifiddon-Celebes-woord : foeja.

De boomsoorten, welke bij voorkeur gckozen worden, worden

dan in het kort behandeld. Daarbij wordt een voornarne

plaats ingeuomen door do Ambo (Broussonctia papyrifera),

welke soort ook speciaal daartoe wordt aangeplant. Een zeer

fijne lap tor lengte van wel vijf meter en ter breedte van

rnim een meter is ter vergadering aanwezig, zij is van

Ambovezel vervaardigd.

De gevolgde werkwijze wordt dan in het kort geschetst:

1 kappen, 2 scheiden van bast en hout door kloppen, 3

afscheiden van de witte binnenbast met behulp van een

bamboe mesje, 4 wasschen en koken, 5 uitlogen met asch,

6 gisten in huis, 7 het eigenlijke kloppen.

De hierbij gebezigde hamers aan steen (serpentijn) met

grove en fijne groeven en ook zonder groeven zijn mede
ter vergadering aanwezig. Merkwaardig wordt het door spreker

genoemd, dat de naam van deze steenen hamers bij de

Toradja's gelijk is aan die bij de inwoners van Samoa. Zoo

is ook de naam van het baadje van geklopte schors gelijk

op Celebes, Java en Madagascar.

De versehillende kleedingstukken, vervaardigd nit deze

geklopte schors, worden nu vertoond en afzonderlijk besproken.

Daarna wordt het beschilderen behandeld, waarbij de plant-

aardige kleurstofr'en, die men daarvoor bezigt, bespreking

vinden. Rood wordt verkregen met Morinda bracteata, gcel

met Morinda tinctoria Roxb., groen met Homaloneraa alba

Hassk, zwart met roet. Spreker behandelt zeer in het kort

de berichten in de literatuur over deze industrie. Hetoudste

bericht aangaande onzen Archipel is wel dat van Robertus

Padtbrugge, te vinden in de „Bijdragen" van 1866. Wallace
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maakt melding van geklopte boomschors door de To Mori op

Batjan vervaardigd. De verschillende streken, waaromtrent

l)erichteu van de vervaardiging van boomschorskleeding

aanwezig zijn, bestrijken het geheele gebied van onzen

archipel. Merkwaardig is het zeker, dat de meeste berichten

van jongeren datum van het oosten afkomstig zijn, hetgeen

wijst op het verdriugen van deze primitieve stof door de

katoentjes.

Alsnu wordt het verband met de papier-fabricatie kort

besproken. Op Java is deze laatste al van ouden datum.

Ze werd uitvoerig besproken in een artikel in de Indische Gids

van Jauuari 1894. Junghuhn vestigde er ook reeds de aan-

dacht op. Op de koloniale tentoonstelling van 1883 te Amster-

dam was een inzendiug van den Rijksbestuurder aanwezig.

Hoe vrecmd het daarmede, alsook met eene daarbij behoo-

rende beschrijving van de hand van Raden Tertodieporo

gegaan, is leest spreker voor uit de belangrijke monografie

over de boomschorskleeding van J. A. E. Schmeltz.

In Japan is de bewerking van de stof veel zorgvuldiger,

ook daar wordt echter de Ambo (Broussonetia papyrifera)

gebezigd.

Aangezien de papierfabricatie in den laatsten tijd meer

dan gewone aandacht heeft, meende spreker dat het niet

ondienstig was op deze overigens primitieve papierfabricatie

in het kort de aandacht te vestigen.

Xa atloop van deze mededeeling merkt de Heer van Gent
op, hoe door den Topographischen Dicnst van uit Ponorogo

20.000 vel papier van inlandsch fabrikaat botrokken werden.

De Heer van Lummel wijst op het zoeken gedurende den

laatsten tijd in de lauden der geallieerden naar plantaardige

kleurstoffen.

Door den Belgischen consul hier ter stede werden gege-

vens verzameld betreffende mengkoedoe (Morinda tinctoria

Roxb.) of Indische meekrap.

De Heer van der Waerden wijst op het verschil

tusscben de Japansche papierfabricatie, waarbij vervilting
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plaats vindt, en de Javaansche papierbereiding. Betreffeude

de toekomst van onze inlandsche papicrindustrie is de Heer

van der Waerden zeer sceptisch gestemd. Wei gelooft hij

in de toekomst van een groot-industrie hicr te lande, waarbij

papier uit rijst-stroo bereid zou worden.

In Hollandsche papierfabrieken is bij wijze van

proef prachtpapier vervaardigd uit 100% Javaansch rijst-

stroo.

De Heer van Gent merkt nog op, dat wat het W. van

onzen archipel betreft, ook op het eiland Batani nog boom-

schors-kleeding gedragen wordt.

Mededeeling Sunier. Hierop geeft de \

aan den Heer Sunier voor zijn mededeeling betreffende het

voorkomen in de natuur van een kleine zoetwater-visch uit

de familie der Cyprinodontidae in zeer zout water.

Spreker deelt eerst mede, wat men tegenwoordig in de

oceanograpbie precies verstaat onder zoutgehalte.

Het zoutgehalte, volgens deze definitie, van de Java-zee,

afgezien van het water dicht bij de kusten, varieert tusschen

30 en 34 ,

/ 2
°/

00 .

Het zoetwater-vischje kepala timah (Haplochilus panchax

(Ham.-Buch)) trof spreker in de Bataviasche zeevischvijvers

aan in water van een veel hooger zoutgehalte dan zeewater.

Het hoogste in deze zeevischvijvers geconstateerde zoutge-

halte bedroeg ± 85°/00 .

De kepala timah, die in dit zeer zoute water talrijk voor-

kwamen, waren frisch en mouter. Uit een eenvoudige statistiek

betreffeude het zoutgehalte van hot vischvijverwater en het

(juantitatieve voorkomen van kepala timah bleek, dat binnen

de grenzen der waargenomen zoutgehalten het voorkomen

van dit vischje onafhankelijk is van het zoutgehalte van

het vijverwater.

In het laboratorium werdeu eenige proeven genomen met

het overbrengen van kepala timah in water van verschillend

zoutgehalte,
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Daarbij Week dat dit vischje kan verdragen:

i het plotseling overbrengen van uit vijverwater van

i 30°/oo m gedestilleerd water,

het plotseling overbrengen van uit vijverwater van

+ 30°/00 in water van weinig meer dan 50°/00 zout-

gehalte,

het geleidelijk laten stijgen van het zoutgehalte vanaf

50°/00 tot ver daar boven. Op het oogenblik leven

eenige kepala timah in water, waarvan het zoutgehalte

door indampen geleidelijk aan van 50 tot 100%o
gestegen is,

Hierop sluit de voorzitter na rondvraag de vergadering.



Uittreksel uit de Notulen

Vergaderingen van de afdeeling tot het houden van
voordrachten met debat in 1919.

Naar aanleiding van de vraag van een der leden, gesteld in

de vergadering van 27 Januari, of het karakter der vergade-

ringen van de afdeeling niet gewijzigd is door het feit, dat,

wanneer bij den spreker daartegen geen bezwaar bestaat,

uitnoodigingen tot het bijwonen der vergaderingen worden

gezonden aan de te Batavia en Buitenzorg wonende leden der

K. N. V., wordt de kwestie der introductie in de vergadering

van 24 Februari d.a.v. ter sprake gebracht. Zoo goed als zonder

discussie wordt besloten, dat, zooals overigens ook steeds

gebeurd was, met inachtneming van hetgeeu werd vastgesteld

in de vergaderingen van de afdeeling van 27 Juli 1903 en

van 25 September 1916 ') voor elke vergadering den spreker

door den secretaris gevraagd zal worden, hoe hij in dat

bepaalde geval de introductie geregeld wenscht te zien.

') Vergadering van 27 Juli 1903. Besloten wordt:

1. De namen van candidaten voor het lidmaatschap der afdeeling

worden per circulaire ter kennis van de leden gebracht. waarna

op de eerstvolgende vergadering der afdeeling met gesloten

briefjes over de aanneming der candidaten gestemd wordt. Voor

de aanneming is minstens drie kwart van hetaantal uitgebrachte

stemmen noodig.

2. De vergaderingen van de afdeeling zullen plaats hebben op den

vierden Maandag van elke maand des avonds om 0% uur.

3. Slechts leden der K. N. V. kunnen geintroduceerd worden door

den spreker.

Vergadering van 25 September 1916. Vastgesteld wordt:

1. Slechts leden der K. N. V. kunnen door een lid van de afdeeling

voor het lidmaatschap der afdeeling voorgedragen worden. De
leden der afdeeling zijn gehouden hun spreekbeurt volgens rooster



In de vergadering van 25 Augustus worden bij schriftelijke

stemming met gesloten briefjes tot lid beuoemd de Heeren:

Dr. H. C. Delsman, Dr. S. W. Visser en Dr. W. Th. de

Vogel. Hierop deelt de secretaris nog mede, dat het aantal

leden van de afdeeling, hetwelk in de tweede helft van het

vorige jaar 21 bedroeg, in den loop van dit jaar gedaald

was tot 15 en dus nu weer gestegen is tot 18. Sedert de

tweede helft van het vorige jaar werden n.l. om vers.chillende

redenen van de ledenlijst afgevoerd de Heeren: I). Drost,

Dr. G. W. Kiewirt de Jonge, J. C. Th. Leusdex, A. van

Lith, J. E. de Meijier en Dr. J. F. A. Pool.

Lid van de afdeeling waren dus op 25 Augustus '19 de

Heeren: W. H. A. van Alphen de Veer, Dr. W. van

Bemmelen, Dr. J. Boerema, Dr. C. Braak, Dr. H. C. Delsman,

Dr. B. G. Escher, P. C. Flu, J. F. van Hoytema, F. A.

Janjjsek van Raay, D. Lavekman, Dr. H. J. van Lummel,

Dr. A. R Schouten, Dr. A. L. J. Sunier, Dr. S. W. Visser,

Dr. W. Th. de Vogel, L. van Vuuken, F. L. C. Weehuizen

en Dr. H. W. Woudstra.

In de volgende vergadering (22 September) wordt de

Heer L. Hotjwink tot lid aangenomen, terwijl de Heer

Z. Kamerling door zijn terugkeer in Indie automatisch weer

lid wordt van de afdeeling.

De namen der candidaten voor het Wdmaatschap worden per

circulaire ter kennis gebracht van de ieden der afdeeling. Deze
circulaire wordt verzonden in een gesloten couvert; de leden

zijn verplicht tot geheimhouding.
Voor de aanneming als lid der afdeeling Is minstens drie kwart

van het aantal uitgebrachte stemmen noodig.

Van de benoeming tot lid wordt door den secretaris kennis-

gegeven aan den benoemde; bij deballotage wordt den voorsteller

daarvan mededeeling gedaan.



In verband met het vertrek naar Holland van de Heeren

van Alphen de Veer en Boerema worden in de vergadering

van 27 October hunne namen van de ledenlijat afgevoerd.

Derhalve bedraagt aan het einde van het jaar het ledental

der afdeeling 18.

Een lijst van de sprekers en van de titels der voordrachten

zal worden opgenoraen in het jaarverslag van den voorzitter

•der Kon. Nat. Vereeniging.


